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Kultuurikeskuses

Rae valla ametlik väljaanne

Omavalitsuste
VABATAHTLIKUST
ühinemisest
pole suudetud tõestada. Ilmselt pole seda
võimalik tehagi.
Kuivõrd seadusepäraselt tehtud ja suhteliselt rutiinne ettepanek pani ajakirjanduse kihama põhiliselt Kiili vallajuhtide (ka
Saue linna) paanilisest vastuseisust ja ka
Rae valla süüdistamisest populismis, siis
järgnevalt selgitan veidi tagamaid, mis ettepanekuni viisid.

Rae valla poolt tehtud ühinemisettepanekus ei ole põhieesmärk kokkuhoid.

Teatavasti tegi Rae vallavolikogu 12. augusti
istungil ühinemisettepaneku Kiili vallale.
Ettepaenku tegemisel arvestati seda, et riigis
on omavalitsute liitmine üheks prioriteediks ja
seda on toetanud nii president, peaminister, regionaalminister kui ka Harju maavanem.
Samas ei ole ükski neist institutsioonidest
suutnud põhjendada väga täpselt, et miks siis
seda liitumist vaja oleks ja mis teeb näiteks 5 - 6
Lõuna-Eesti äärealade väikevalla omavahelise
liitmise tulemusel saadud suure (kuid niisama
vaese) valla elujõulisemaks. Hoitakse kokku
küll üldhalduskulusid vallajuhtkonna töötasudelt ja volikogu hüvitistelt, samuti saab ehk
mõne spetsialisti paremini koormata, kuid kas
see liitumine meelitab piirkonda töökohti ja/või
toob tagasi inimesi, kelle maksuraha teeks selle suure omavalitsuse maksejõulisemaks, seda

Rae vallavolikogu poolt tehtud ühinemisettepanekus ei olnud põhiliseks eesmärgiks kulude kokkuhoid. Rae vallale
ei oleks see olnud mingiks väljakutseks,
sest meie töötajad on kõik päris korralikult
koormatud. Põhiliseks argumendiks ettepaneku
tegemisel oli asjaolu, et Rae vald oma territooriumi kujult on pikaks venitatud ja keskelt
peenem (justkui kikilips) ning seetõttu on teda
raske terviklikult planeerida.
Toon näite paljuräägitud Rae Vabaajakeskuse
varal. See vabaajakeskus on planeeritud Eesti
mõistes suure peatee äärde vabadele ja elamupiirkondadest puutumata aladele. Tartu mnt ja
vallapiiri vahel on selles kohas ca 1 km. Piiri
taga on Kiili vald ja täpsemini Kiili valla ääreala, mis ei ole ettenähtud alana, kuhu planeerida näiteks ärifunktsiooni (hotellid ja motellid).
Seda eelkõige põhjusel, et Tartu maanteelt ei ole
sinna head ligipääsu. Või just seetõttu, et Kiili
vallale Kiili asukoha suhtes ongi tegemist äärealaga? Rae valla poolt vaadates on see ala

Kiili valla arengukavades ja ÜP-s alaplaneeritud, vähemalt suure tee naabruses oleva ala
mõttes, mis on pealinnast ca 15 km kaugusel.
Ka logistilisi lahendusi on mitmeid, mis on
toonud meile olukorra, kus Kiili valla elanikud
saavad oma koju vaid läbi Rae valla teede, kusjuures need teed teenindavadki vaid Kiili valla
kodanikke, seega sõltub nende kodanike elukvaliteet suuresti Rae vallast . Või siis üks uusrajoon saab Rae vallast sõita välja läbi tee, mis
asub Kiili vallas ja mille hooldamist Kiili vald
endale ei taha võtta. Ja miks ta peakski! Seega
ettepaneku tegemise eesmärk oli planeerimise
ja kodanike teenindamise mugavuse küsimus.
Kindlasti tekib lisaväärtusena ka kokkuhoid,
mille saab samuti ühinemise plusspoolele lahterdada:
• kaovad ühe vallavalitsuse (vallavanem, abivallavanemad, vallavalitsuse liikmed) kulud,
• kaovad ca 13 volikogu liikme kulud,
• vähenevad halduskulud ka seetõttu, et kõiki
spetsialiste ei ole vaja dubleerida ja vallakeskus
saaks olema üks. Teise keskusse jääks info- ja
sotsiaalametnik,
• erinevad teenused suurema ja kompaktsema territooriumi korral on võimalik korraldada
ökonoomsemalt (jäätmekäitlus, ühisveevärk ja
–kanalisatsioon jms),
• võimalus arendada ratsionaalsem haridusasutuste võrk. Samuti ühistransport õpilaste
veoks.
• Kiilile on kindlasti plussiks ka see, et nad
taastaksid ühinemise kaudu oma likviidsuse,
sest täna on nad sellise laenukoormusega, mis
ei luba neil enam investeeringuid teha.
(Järg lk. 2)
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(Algus lk. 1)
Seega tõepoolest on Rae vallas enne ettepaneku tegemist selle ettepanekuga seonduvat arutatud ja kaalutud, et kas see planeerimise ja kvaliteetsema teenuse osutamine
kaalub üles Kiili valla võlgade ülevõtmise.
Kuna ettepaneku siiski tegime, siis leidsime,
et mäng pikemas perspektiivis väärib küünlaid ja on kindlasti kasulik mõlema valla kogukonnale.

Ühinemine on vabatahtlik!
Minult on vahepealsel ajal mitmeid kordi küsitud, et „noh, neelate Kiili valla ära” või „Rae
võtab Kiili valla üle” jne. Samuti on ajakirjanduses kuvatud pilt, nagu tahaks Rae vald väe ja
võimuga Kiilit võtta.
Nii see loomulikult ei ole. Kogu seda protseduuri juhib seadus ja täpselt selle seaduse kohaselt oleme ka käitunud. Selle seaduse nimi on
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus.
Ühinemiseks ettepaneku tegemine ja selle tagasilükkamine või sellega nõustumine on kohalike omavalitsuste volikogude pärusmaa. Ei ole
nii, et üks vallavanem mõtleb selle sammu välja
või teine siis ütleb, et ei mingit liitumist. Selles
kontekstis on Rae vald käitunud vastavalt õigusaktidele ja loodame, et Kiili vald järgib samu
reegleid ja see vallavanema emotsionaalne ütlus
„tänan, kuid pole huvitatud,” jääbki vaid tema
esimeseks emotsiooniks, mis ehk võib ka veel
muutuda pärast analüüsi.
Seaduses on täpselt määratud, et erinevaid
analüüse ja läbirääkimisi alustatakse alles siis,
kui mõlemad volikogud on öelnud jah. Seega
on kummaline lugeda naabervalla juhi pidevat
imestust ajakirjanduses, et temaga ei ole räägitud ja asju ei ole arutatud jne. See kõik tuleb,
kui Kiili volikogu on Rae volikogu otsuse läbi
töötanud ja oma positiivse seisukoha kujundanud ning ka vormistanud.

september 2008

UUDISED
Isegi siis, kui mõlemad volikogud on öelnud oma jah-sõna, pole ühinemine veel kaugeltki kindel, sest tuleb läbi viia rahvaküsitlus.
Et see küsitlus oleks vettpidav, siis tuleb selle
läbiviimisel arvestada samu põhimõtteid nagu
valimistel, vaid siis saab tulemuse, mida peab
aktsepteerima. Muidugi on kindlasti võimalus
konstrueerida, et kui Kiili volikogu ei soovi
ühineda, kuid sooviks kaasa mängida, samas
aga pole üldse kindel rahva arvamuse ühtimises volikogu omaga, siis on tõesti kergem öelda
kohe ei.
Kiili vallavanema ütlus, et ükski inimene
Kiilis ei taha ühineda, ei ole õige, sest olen rääkinud ise vähemalt kümne Kiili kodanikuga silmast silma (lisaks kuulnud arvamusi ka mujalt),
kes on väga innustunud sellest ideest ning kes
ütlesid, tsiteerides klassikuid, „et nad ei tunne ühtegi Kiili kodanikku, kes tunneksid mõnda
Kiili kodanikku, kes ei sooviks ühineda Raega”.
Seega eks tõde on siin kuskil vahel ja seetõttu
tulebki tõde selgitada välja usutavat resultaati
tagava rahvaküsitluse teel.

Keskerakondlik avantüür?
Hea kolleeg Vambo Kaal on ühinemisettepaneku tembeldanud keskerakondlikuks avantüüriks.
Siinkohal ei saa kuidagi nõustuda, et oleks
põhjendatud nimetada avantüüriks riigijuhtide
poolt prioriteediks tõstetud ja eestveetud ideed,
millele toetudes oleme oma samme seadnud.
Kas meie ministrid, president, maavanem jt riigitegelased on siis osalised avantüüris? Kas nad
on avantüristid? Kahtlen sügavalt, vähemalt ei
julgeks mina seda kindlasti kõva häälega välja
öelda. Seega ei ole ka Kiilile tehtud ettepanek
kuidagi avantüüriks nimetatav.
Ka täiend „keskerakondlik“ ei ole tõsiselt
võetav, sest läbi ajaloo teame ju, et ideed on vedanud hoopis Isamaaliit ehk tänane Isamaa ja

Respublica Liit. Vabatahtlikku liitumist toetav
peaminister on teatavasti Eesti Reformierakonna liider ja president on enne vastutavasse ametisse valimist olnud Sotsiaaldemokraatliku erakonna liidrite hulgas. Muide samasse erakonda,
kui seda veel Mõõdukate nime all tunti, kuulus
ka Kiili vallavanem. Usun, et tegelikult hea kolleeg teadis seda kõike isegi, kuid sõnad väljusid
suust enne, kui mõte seda takistada suutis.

Kokkuvõtteks
Ma ei saa aru, miks üldse see temaatika niisuguse poleemika ja diskussiooni tekitas. Pole
ju meie ettepanek üldsegi mitte esimene. Harjumaal on enne meid juba ühinenud Anija vald
ja Kehra linn, Kuusalu vald ja Loksa vald. Ettepaneku on teinud Saue vald Saue linnale. Mõlemad eelpool nimetatud reaalsed ühinejad on
seisukohal, et ühinemine oli mõistlik tegu.
Samas soovitan ikka järgida seadust ja võta
seda teemat step-by-step ehk üks samm korraga ja võib olla seda teist sammu esimesele ei
järgnegi, siis jääb kogu jalutuskäik ära ja peame
konstanteerima, et kuigi riigi helgemad pead on
jõudnud arusaamisele, et kohalike omavalitsuste hulka tuleb muuta, on „kolka patriotism”1 ja
„hea elu illusioon”2 selle idee juba enne rakendumist kraavi keeranud ning tuleb hakata otsima teisi teid, sest ka sunniviisilisele liitmisele
on poliitikute hulgas palju vastaseid
Raivo Uukkivi
vallavanem
(Pikemalt ühinemise teemal saab lugeda
http://www.raivouukkivi.ee/index.php?id=78)
1

Ero Liivik, Saue endine linnapea, Harju Ekspress
15.08.2008
2
Siim-Valmar Kiisler, regionaalminister, Eesti
Päevaleht 26.05.2008

Rahusõnum Euroopa riikidele Eesti
Vabadusvõitluse Muuseumist Lagedilt
3. augustil 2008. a külastasid kõikide Euroopa riikide sõjaveteranide esindajad, kes osalesid
II maailmasõjas, eesotsas Euroopa Sõjaveteranide Konföderatsiooni presidendi Jacques Derivierega ja asepresidendi Claude Le Barillieriga
ja teise asepresidendi Henri Rostiga Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil. Kõrgeid külalisi olid vastu võtmas Rae vallavanem Raivo
Uukkivi, muuseumi juhataja Johannes Tõrs ja
palju teisi külalisi.
Euroopa Sõjaveteranide Konföderatsiooni
esindajad ja Eesti sõjaveteranide esindaja Ilmar
Aaviste süütasid mälestustule, pidasid ajakohaseid kõnesid ja asetasid pärjad mälestusristile.
Harju maleva kaitseliitlased lasid relvadest II
maailmasõjas langenute mälestuseks aupauke.
Euroopa riikide sõjaveteranide esindajad istutasid Vabaduse parki sõjaveteranide sõpruse

tamme. Seejärel suunduti Eesti Vabadusvõitluse
Muuseumi lipuväljakule muuseumi lipu sisseõnnistamiseks ja naelutamiseks. EVV Muusemi
lipu õnnistas Eesti Kaitsejõudude peakaplan
Taavi Laanpere.
Pärast muuseumi näituse külastust pakuti
külalistele sõdurisuppi, lauldi ja tantsiti koos,
külalistele esines muuseumi meesansambel
Kuldne Õhtupäike. Kuna allakirjutanu oli ka
tsirkuse kollektiivi Aps vanemtreener, siis lõbustasid külalisi endised artistid Vändra tsirkusest. Kõigil veteranidel jäi hea mälestus Eesti
Vabadusvõitluse Muuseumist, kõik kõrged külalised tänasid muuseumi juhatajat ja Rae valda,
kinkides muuseumile Euroopa Sõjaveteranide
Konföderatsiooni kuldse tänumedali.
4. augustil toimus külalistele vastuvõtt Tallinnas Jüriöö pargis. Külalisi tervitasid Eesti

kaitseminister Jaak Aaviksoo, Tallinna linnapea
Edgar Savisaar ja välisministeeriumi esindajad.
Tallinnas Susi hotelli restoranis toimus kaitseministri ja Jüriöö pargi rajaja Jüri Uppini vastuvõtt, kus esines jällegi Eesti Vabadusvõitluse
Muusemi meesansambel Kuldne Õhtupäike
Kuuno Kasaku juhatusel.
Toimus südamlik hüvastijätt. Euroopa Sõjaveteranide Konföderatsiooni president esitas
kutse külastada Sõjaveteranide Keskust Pariisis.
Rae valla ja EVV Muuseumi rahusõnum saadeti kõikidele Euroopa riikidele.
Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil tänab Rae valda ja isiklikult Rae vallavanemat hr
Raivo Uukkivi abi eest Euroopa sõjaveteranide
vastuvõtul.
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi juhataja
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Prof Voldemar Pätsi
mälestusplaadi
avamine
16. augustil, pisut vihmasel päeval, avati Eesti
Vabadusvõitluse Muuseumis Lagedil prof Voldemar
Pätsi mälestuseks uhke
pronksplaat.
Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin
Pätsi vend Voldemar Päts
sündis 19. juulil 1878. a
Pärnumaal. Pärast kõrgema
kunstilise hariduse omandamist Peterburis sai ta
1905. a kunstniku diplomi,
1907. a täiendas ta Peterburi Pedagoogika Akadeemias oma haridust ning
oli 1908–1914 Tallinnas
õpetaja. 1914–1933 oli ta
Riigi Kunstikooli direktor
ja kunstiajaloo ning kom- Johannes Tõrs tänab Voldemar Pätsi
positsiooni õpetaja. 1937. a mälestusplaadi avamisele tulnuid.
asetas V. Päts Lagedi Põhikoolile nurgakivi. Tema algatusel hakati Lagedit varustama elektriga, rajati elektriliinid ja alajaamad. Samuti oli V. Päts Eesti esimese animafilmi
„Kutsu Juku seiklused“, mis valmis 1931. a, lavastaja. V. Päts on koostanud ja välja andnud järgmised trükised: „Eesti vöökirjad“, „Eesti rahvariiete ornament“ ja kompositsioonikogu „Klaasid ja pitsid“, ta oli raamatu
“Eesti Vabadussõda 1918-20” I ja II köite sekretär. V. Päts on autasustatud
ordenitega Eesti Vabadusrist, Valgetähe orden jt. Ta elas Lagedil oma suvekodus 30 aastat. 1940. a varjas V. Päts ennast metsavennana Seli talus.
II maailmasõja ajal põgenes V. Päts Austriasse, sealt Rootsi ning 1951. a
Kanadasse, kus 27. juulil 1958. a suri.
Mälestusplaadi avamisel süüdati mälestustuli ja avakõne pidasid EVV
Muuseumi juhataja Johannes Tõrs ning Eesti Kaitseväe kaplan leitnant
Aivar Sarapik. Pärast avakõnet kõlasid üle Lagedi muuseumi kirikukella
helid.
Mälestusplaadi katte eemaldasid Rae vallavanem hr Raivo Uukkivi ja
skulptor hr Riho Kuld. Öeldi tänusõnad mälestusplaadi skulptoritele Riho
ja Ilme Kullale.
Prof Voldemar Pätsi pronksist mälestustahvli õnnistas sisse kaplan leitnant Aivar Sarapik. Seejärel jätkusid sõnavõtud. Esimesena võttis sõna
Rae vallavanem hr Raivo Uukkivi. Samuti võtsid sõna skulptorid Riho ja
Ilme Kuld. Kauni esituse tegi ka pr Anne Eenpalu. Esindatud oli ka Eesti
Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi Muuseum, mille juhataja
pr Elle Lees kinkis sõnavõtu ajal EVV Muuseumile suured ja unikaalsed
fotod.
Pärast sõnavõtte avati pidulikult lindi läbilõikamisega EVV Muuseumis näitus prof Voldemar Pätsi kogutud teostest ja pilte raamatutest, mis
kajastasid Eesti rahvariiete ornamente, klaasidest ja pitsidest. Lindi lõikasid läbi hr Raivo Uukkivi, hr Riho Kuld ja pr Ilme Kuld.
Pärast näituse külastust suundusid külalised muuseumi restorani, kus
pakuti pokaal šampust ja maitsvat sõdurisuppi. Hiljem lauldi isamaalisi ja
sõdurilaule.
Kaunist ja värvikirevat sügist ja head kooliaasta algust kõigile, kes
alustasid või jätkavad uute õpingutega haridusteel.
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse Muusemi juhataja

Rae valla Spordikeskus
otsib oma töökasse kollektiivi

ÕHTUST KORISTAJAT
Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik

Kandidaadilt ootame:

kiiret kohanemisvõimet,
kohusetundlikkust ja täpsust,
iseseisvust ja head suhtlemisoskust,
rõõmsat meelt ja tervislikku ellusuhtumist.

Omalt poolt pakume:

võimalust asuda tööle kohe,
vahetustega tööd,
head seltskonda,
konkurentsivõimelist töötasu.

Lisainfo tel. 622 4238, 622 4247, 521 3893

Tähelepanu, Rae valla elanikud, kellel pole veel perearsti!
Võimalik on ennast registreerida
perearst Katrin Akkeli nimistusse
Info telefonil 603 4315
Avalduse võib saata ka posti teel: Perearst Katrin Akkel, Aruküla tee 25, Jüri 51013
Avalduse blanketi leiab internetist www.haigekassa.
ee loendist “Blanketid” valides “Avaldus perearstile”

A

VÕL

ABI

Mustamäe tee 5-306
OÜ Võlaabi
10616 Tallinn
Inkassoteenus
Tel 688 8640, 517 1233
Õigusabi
E-mail mart@volaabi.ee
Kohtus esindamine
Võlgnike esindamine

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt
www.volaabi.ee)
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Alfred Põldmäe mälestused
ja looming raiuti raamatusse
Teisipäeval, 2. septembril, päev pärast Alfred Põldmäe 100ndat sünniaastapäeva, esitles
Rae Vallavalitsus Alfred Põldmäe loomingut ja
mälestusi sisaldavat raamatut ”Alfred Põldmäe
mälestused”.
Raamat koondab endas A. Põldmäe käsikirjalist mälestusraamatut ”Pilguheit käidud teele
1989”, värsse tema käsikirjalisest luulekogumikust ”Troostisõnu otsin luulest”, katkendeid
näidendeist ”Õnn, miks varjad end”, ”Elagu
Eesti” (1935), ”Oma Osmu” ja ”Ühe mehe monoloog” ning tema koostatud Põldmäe sugupuu
uurimise käsikirjalisest albumist.
Alfred Põldmäe sündis 1. septembril 1908.
aastal ja kasvas üles Rae vallas Limu külas.

Kümme Rae valla aukodanikku Aapo Puki
Alfred Põldmäest maalitud taiese kõrval.

Oma pikal ja keerulisel eluteel jõudis A. Põldmäe kirjutada mitmeid näidendeid ja luuletusi,
õppida mängima mitmeid muusikariistu ning
esineda nii näitleja, laulja kui muusikuna tuhandete ja tuhandete inimeste ees.
Rae Vallavalitsus otsustas Rae valla aukodaniku Alfred Põldmäe 100ndaks sünnipäevaks
välja anda raamatu, mis sisaldab ühe visa eesti
mehe kirju elutee kirjeldust ning läbilõike tema
loomingulisest tegevusest. Kahjuks tahtis saatus teisiti ja 100ndaks sünnipäevaks mõeldud
raamat ilmub 100ndal sünniaastapäeval, sest 9.
aprillil 2008, mitte kaua enne oma suurt juubelit, lahkus keerulise elukäiguga austust vääriv
Inimene meie hulgast.

Vaida lasteaed sai kingituseks uue värvilaserprinteri

Rae vald toetas Gruusia relvakonfliktis kannatada saanuid

Neljapäeval, 28. augustil andis Jüri Bürooteeninduse OÜ juhataja Andres Kaev Vaida lasteaiale üle kingituse - värvilaserprinteri Xerox Phaser
6110.
“Alevikuvanemana ja Vaida elanikuna soovin, et meie kõige pisematel
oleks oma arenguks ja kasvatajatel laste õpetamiseks kõik vahendid olemas,” räägib Andres Kaev.
Vaida lasteaia Pillerpall juhata Ülle Alliksaar on kingituse üle väga õnnelik. “Printerit oli meil tõesti väga vaja, sest vana värviprinter lakkas töötamast ning uue ostmiseks nappis vahendeid,” nendib Alliksaar.
Uus ja uhke laserprinter on nüüdseks üles seatud ja täidab truult Vaida
lasteaia printimisvajadusi. Jüri Bürooteeninduse
OÜ osutab ka igakülgset
abi, et Vaida lasteaias
üles seatud tehnika alt ei
veaks.

Rae vallavolikogu võttis vallavalitsuse ettepanekul 12. augustil vastu
otsuse toetada reaalselt Gruusia relvakonfliktis kannatada saanuid ning
teha Punasele Ristile sihtotstarbeline
eraldis 100 000 krooni ulatuses.
Rae vallavanema Raivo Uukkivi
sõnul on ka moraalne toetus väga
oluline. “Rahvaüritused näitavad,
et me pole ükskõiksed, kuid nende
toetustega konfliktis kodu kaotanuid
ei aita. Juba 11. augustil kutsus Rae
Rae vald kutsus teisi omava- vald üles volikogu esimehe ja vallalitsusi üles näitama moraal- vanema ühisüleskutsega Harjumaa
set toetust Gruusia lipu heis- omavalitsusi otse ja Harju Omavalitkamisega omavalitsustes.
susliidu kaudu ning teisi Eesti omavalitsusi Eesti Maaomavalitsuste
Liidu (EMOL) kaudu näitama nii moraalset toetust Gruusia lipu heiskamisega omavalitsustes kui ka reaalsele toetamisele,” rääkis Uukkivi.
Rae vald andis sellise volikogu otsusega eeskuju teistele omavalitsustele kui ka omavalitsusliitudele. Koos Tartu Linnavalitsusega oldi esimesed
omavalitsused, kes Gruusiat reaalselt rahaliselt toetasid.

Jüri Bürooteeninduse
omanik Andres Kaev
Vaida lasteaia juhataja
Ülle Alliksaarele kingitust üle andmas.

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614

Vabandame Rae valla elanike ees eelmisest jäätmevedajast tekkinud ebamugavuste pärast ning loodame, et nüüdseks on
probleemid lahenenud. Loodame, et järgneval viiel aastal on meie koostöö mugav
ja ladus!
Heale koostööle lootma jäädes
Adelani Prügivedude OÜ
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Jahenev kinnisvaraturg ja
suhtlemine arendajatega
O

leme kõik kursis sellega, et täna
ei lähe majandusel hästi terves
maailmas. Pole erandiks ka Eesti. Eestis
on üheks suurima tagasilöögi saanud
sektoriks, alates eelmise aasta aprillirahutustest, kinnisvaraarenduse sektor.
Paljud arendajad on turult kadunud, paljud arendused seisavad poolikutena.
Probleeme on ka Rae vallas, kuid need pole
veel nii dramaatilised kui mujal. Samas on tavaline, et kui enam ei lähe nii hästi, kui plaanitud, siis hakatakse pingsalt otsima võimalusi,
kuidas muutunud olukorras pinnale jääda. Targemad ja ettevalmistusega ärimehed vaatavad
oma äriplaane ümber, muudavad strateegiaid,
hoiavad kokku. Teised aga otsivad võimalusi,
kuidas oma klientide ja partnerite arvel turu
jahenemisest tekkinud kahjud katta. Käesoleva
aasta kevadel ründasid ka Rae vallas mõningad
arendajad, kes soovisid oma kahjumeid katta
kogukonna arvelt, vallavalitsust üleriigilises
pressis. Kuna tegemist on keerulise probleemiga, siis sai sellest teemast kirjutatud veebruari
Rae Sõnumites.
Mis on edasi toimunud?
Kuivõrd kõik mõtlevad inimesed saavad aru,
et iga arendus toob kaasa selle arenduse realiseerimisel ebameeldivusi naabruses elavatele,
koormab/lõhub olemasolevat infrastruktuuri
väljaspool arendusala (raskeveokid peavad ju
pääsema arendusalale) ja mis peamine – elamuarendus toob löökkoormuse sotsiaalsele infrastruktuurile (lasteaiakohtade vajadus, sportimisvõimaluste tagamine jms), siis on ka üsna selge,
et niisugused kulud peab katma kulude põhjustaja. Kahjuks tänane seadusandlus seda temaatikat väga täpselt ei reguleeri ja pealegi on see
olukord omane põhiliselt suurte tõmbekeskuste
lähinaabruses. Rae vald, täna üle Eesti kõige
kiiremini arenev vald, on välja töötanud omad
tingimused ja lepinguvariandid seadusandluse
tühimiku täitmiseks. Suurem (parem) osa meie
arendajatest partnereid on sellise lähenemise
aktsepteerinud.

Seega Rae vald on pioneeri, teerajaja rollis ja
omab kõige enam nii häid kui ka halbu kogemusi. Et oma lähenemise õigsust testida, otsustasime kutsuda Rae valda külla Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) esindajad. Kes oskaks
veel paremini arendajate huvides sõna võtta kui
arendajaid koondav ja esindav liit! Kohtumine
toimus 26. juunil ja osa võtsid EKFL-i poolt
juhatuse liikmed Swen Uusjärv, Peep Vooro,
Aivar Sool, tegevdirektor Tõnis Rüütel ja Lembi Võsumägi (protokollija) ning valla poolt abivallavanem Meelis Kasemaa ja allakirjutanu.
Tutvustati nii valda kui ka arendustegevust ja
suhtlemise aluspõhimõtteid, mis on kujunenud
praktika teel.
EKFL-i tegevjuht Tõnis Rüütel andis ülevaate EKFL-ist ja tema tegevusest ning tõdes,
et Rae vald on esimene, kes arvas, et peaks
kohtuma kinnisvaraarendajate ja vahendajate
ühendusega, mida ka Eesti Kinnisvarafirmade
Liit on.
EKFL-i juhatuse liige Swen Uusjärve sõnul
on igati tervitatav, kui Rae valla poolt kasutatavad lepingute näidised saab ka EKFL, et neid
siis tutvustada oma liikmetele. Ta lisas:”Enda
kogemustest tean, et sellisel lepingul on igati
mõtet. Hea oleks, kui EKFL on sellistest probleemidest rääkinud ning vastavat infot levitanud. Paljud tehingud jäävad katki just sellepärast, et erinevad vallad ütlevad, et arendaja peab
tasuma näiteks 150 000 krooni lasteaiakoha
kohta. Selline summa paneb arendusele kohe
piduri peale. Kui summad on aga mõistlikud,
nagu Rae valla poolt kasutatav 40 000 ühe elamisüksuse kohta, siis on tasakaal tagatud ja ka
arendaja jääb ellu. Konkreetsed kokkulepped ja
eellepingud võimaldavad ennekõike selgust ja
tegevuskindlust leida mõlemale poolele.”
Saanud tuge kohtumisest EKFL-i juhtidega,
otsustas Rae vallavalitsus oma teenäitaja rolli
edasi täita. Nii toimuski 7. augustil Jüri Gümnaasiumis ümarlaud Tallinna piirinaabritest valdade esindajate osalusel. Sellel ümarlaual tehti
pärast arutelusid mitmeid otsuseid.

1. Moodustatakse septembri alguseks töögrupp, mille kohustuseks on
1) analüüsida valdade ja arendajate vaheliste
lepingute variante, koondada positiivne kogemus ühte lepingu varianti ning hakata edaspidi
kasutama seda lepingu põhjana kõikides omavalitsustes;
2) vaadata üle ka planeerimise, ehituse ja
keskkonnamõjude hindamisega seotud seadusandlus ning koostada ettepanekuid nende kohandamiseks vastavalt praktikast johtuvale nii,
et võrdselt oleksid kaitstud arendajate, kohaliku
omavalitsuse, arendajate klientide ja kohaliku
omavalitsuse olemasolevate kodanike huvid.
2. Töögrupi kokkukutsujaks jääb Rae vallavalitsus.
3. Töögrupi töö tulemuste aruteluks kutsutakse kokku järjekordne nõupidamine. Kokkukutsumise aeg täpsustub töögrupi töö käigus.
4. Rae valla poolt nõupidamisel esitatud planeerimisseaduse muudatus/täiendusttepanekud
esitada HOL-ile ühisettepanekutena (lisatud
MEMOle).
5. Ametlikku musta nimekirja loomist pahatahtlikest arendajatest ei peetud vajalikuks, kuid
vastava info vahetamise elavdamine on vajalik.
Nii nagu otsustes kirjas ka tegutseti. Seadusemuudatused esitati. Töögrupp moodustati ja
esimene koosolek on ka toimunud. Igal juhul
oleme liikumas suunas, kus kõik linnalähedased
omavalitsused hakkavad arendajatega suhtlemisel kasutama sarnaseid põhimõtteid.
Kogu eelneva info taustal on eriti huvitav
lugeda mõningate arendajate järjepidevaid kirjutisi teemal, kuidas Rae vald arendajaid jätkuvalt kiusab ega taha oma maksumaksjate arvel
nende kasumeid tagada. Loodan südamest, et
sellised väljaütlemised häbistavad vaid nende
ütlejaid.
Raivo Uukkivi
Rae vallavanem

Jäätmeveo korraldamisest
Alates 1. augustist 2008 tegeleb Rae vallas
olmejäätmete veoga OÜ Adelan Prügiveod. Jäätmeveokonkursil Adelani Prügivedude OÜ-le alla
jäänud Cleanaway ei leppinud alguses kaotusega
ning võttis oma positsiooni parandamiseks kasutusele äärmuslikud abinõud. Esiteks ei teavitanud
AS Cleanaway oma kliente hea tava ja sõlmitud
kliendilepingute kohaselt kuu aega varem lepingu lõppemisest. Teiseks vedas AS Cleanaway
mitmetelt kodanikelt rendikonteinerite pähe minema ka isiklikud prügikonteinerid.

Veel on seoses uue jäätmevedajaga tekkinud
mitmeid segadusi.
Üheks selliseks on rendikonteinerite kohaletoomistasu. Vastavalt Adelani Prügivedude OÜ
hinnakirjale on konteinerite kohaletoomistasu
118 või 236 kr, sõltuvalt jäätmemahuti suurusest. Algselt väljastati vaheinfot, et konteinerite
kohaletoomine on samuti tasuta, kuid see oli nii
vaid klientidele, kes sõlmisid lepingu juulikuus.
Teiseks esinenud probleemiks on augustis
OÜ Adelan Prügiveod poolt väljastatud arved,

milles arvutiprogrammi vea tõttu oli klientidele
märgitud kahekordne kohaletoomistasu. Adelan
on võtnud ühendust juba paljude klientidega
ning saatnud neile uued arved. Klientidel, kellele uusi arveid ei saadetud ning kes olid oma
arve juba tasunud vastavalt väljastatud summale, loetakse see ettemaksuks ning järgnevatel
kuudel tehakse tasaarvestused.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist
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teatab, et kavatseb algatada järgmised detailplaneeringud:

teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
• Kautjala küla Kruusi kinnistu ja lähiala,
algatatud Rae Vallavolikogu 12. augusti 2008 otsusega nr 426.
• Vaskjala küla ja Tuulevälja küla Leiva kinnistu ja lähiala,
algatatud Rae Vallavolikogu 12. augusti 2008 otsusega nr 427.
• Patika küla Väljapere, Väljapõllu, Kevade, Karja ja
Kevade-Põllu kinnistud ja lähiala,
algatatud Rae Vallavolikogu 12. augusti 2008 otsusega nr 428.
• Suuresta küla Lillemäe kinnistu ja lähiala,
algatatud Rae Vallavolikogu 12. augusti 2008 otsusega nr 429.

Järveküla küla Suurepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ühe-ja kahepereelamutega elamurajooni planeerimine parkide ja mänguväljakutega ca 58 ha suurusele maa-alale. Kinnistu omanik taotleb kehtiva üldplaneeringu
muutmist.
Karla küla Suur-Tõnikse ja Kurve kinnistute piirkonna detailplaneering. Planeeringu eesmärk on 13 ha suurusele maa-alale
piirkonda teenindavate ettevõtete ja ridaelamutega väikesemahulise elamugrupi planeerimine.
Aaviku küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on elamukrundi planeerimine ühepereelamu
rajamiseks.
Järveküla küla Turu II kinnistu piirkonna detailplaneering.
Planeeringu eesmärk on elamurajooni planeerimine ühepereelamute ja paarismajade rajamiseks ca 7 ha suurusel maa-alal. Kinnistu omanik taotleb kehtiva üldplaneeringu muutmist.
Assaku aleviku Veski tee 15 kinnistu piirkonna detailplaneering. Planeeringu eesmärk on elamukruntide ja sotsiaalmaa
planeerimine ühepereelamute ja pargi rajamiseks ca 2 ha suurusel
maa-alal.
Patika küla Evarti kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ühepereelamutega elamugrupi planeerimine
ca 5 ha suurusele maa-alale. Kinnistu omanik taotleb kehtiva üldplaneeringu muutmist.
Peetri küla Peetri talu piirkonna detailplaneering. Planeeringu eesmärk on elamurajooni planeerimine piirkonda teenindavate
ärihoonete ja pargialaga ca 23 ha suurusel maa-alal. Kinnistu omanik taotleb kehtiva üldplaneeringu muutmist.
Peetri küla Allika, Allika III ja Allika IV kinnistute piirkonna detailplaneering. Planeeringu eesmärk on tehnopargi rajamine
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee äärde, elamurajooni ning
piirkonda teenindavate ärihoonete planeerimine ca 26 ha suurusel
maa-alal. Planeeringuala läbib Tallinna väikse ringtee trassikoridor. Kinnistu omanik taotleb kehtiva üldplaneeringu muutmist.
Järveküla küla Vana-Tartu mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on piirkonda teenindavate
hoonete ja korterelamute planeerimine 1,78 ha suurusel maa-alal.
Kinnistu omanik taotleb kehtiva üldplaneeringu muutmist.
Aaviku küla Kuusesalu kinnistu maatüki I ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on elamukruntide planeerimine.
Kinnistu omanik taotleb kehtiva üldplaneeringu muutmist.
Patika küla Ärdla ja Raidkivi kinnistute ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on äri-ja tootmishoonete planeerimine Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee äärde 3,4 ha suurusel
maa-alal. Kinnistu omanik taotleb kehtiva üldplaneeringu muutmist.
Rae küla Graniidi tee piirkonna detailplaneering. Planeeringu eesmärk on olemasolevate kruntide ümberkruntimine, sihtotstarvete osaline muutmine ärimaaks ja Graniidi tee pikendamine
Raeküla teeni ca 12 ha suurusel maa-alal.

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
• Rae küla Graniidi tee 1, 3, 5, 7, 9 ja 11 kinnistud,
kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. augusti 2008 otsusega nr 422.
Detailplaneeringuga muudetakse olemasolevate äri- ja tootmismaa kinnistute piire ning nähakse ette ehitusmaterjalide kaupluse
rajamine. Kruntide sihtotstarvet ei muudeta. Äri- ja tootmismaaks
määratakse ka Graniidi tee tupiklõik, mille senine funktsioon
ei ole enam vajalik. Graniidi tee kinnistu jagatakse kaheks ringtee
osas moodustuva krundi üleandmise eesmärgil riigile.
• Järveküla küla Kaare tee 2 ja 6 kinnistud,
kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. augusti 2008 otsusega nr 423.
Kaare tee 2 ja 6 kinnistud on planeeritud jagada sotsiaalmaa
sihtotstarbega krundiks lasteaia rajamiseks ja transpordimaa krundiks parkla rajamise eesmärgil.
• Lehmja küla Kurekivi, Kuremaa, Kuremetsa ja Kurepõllu kinnistud,
kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. augusti 2008 otsusega nr 424.
43,2 ha suurusele alale on kavandatud tehnopark. Planeeritud
on 54 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega ehitusõigusega krunti, 8
sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti avalikuks kasutuseks, 20 transpordimaa sihtotstarbega krunti avalikuks kasutuseks ja 7 tootmismaa sihtotstarbega krunti alajaamade rajamiseks.
• Soodevahe küla Varivere tee 1 kinnistu,
kehtestatud Rae Vallavolikogu 12. augusti 2008 otsusega nr 425.
Varivere tee 1 ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 67624 m²
on planeeritud jagada 15ks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks, kaheksaks ärimaa sihtotstarbega krundiks, kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks alajaamade rajamiseks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks juurdepääsutee rajamiseks.
• Peetri küla Läike tee 3 ja 8 kinnistud,
kehtestatud Rae Vallavalitsuse 19. augusti 2008 korraldusega
nr 1030.
Läike tee 3 ja 8 kinnistud muudetakse väiksemateks äri- ja
tootmismaa kruntideks ning määratakse neile juurdepääsutee ja
ehitusõigus.

MÄÄRUS
Jüri, 28. juuli 2008 nr 89

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kinnitamine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõikest 1 ja
§ 22 lõike 1 punktist 8 ja „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse“ § 4
lõikest 1, Rae Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada juurdelisatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukava.
2. Tunnistada kehtetuks Rae vallavolikogu 24. augusti 2005 määrus nr
72 „ Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava“.
3. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis,
ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
4. Käesolev määrus jõustub 31.07.2008.
5. Käesoleva määruse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Soosime säästlikke soojatarbijaid
Kütteainete paratamatu kallinemise ajal on
eriti oluline vaadata kriitilise pilguga üle ka
kinnistute ja hoonete sisesed soojustrassid ning
–sõlmed. Ikka selleks, et viia vähesest isolatsioonist, ebaõigest reguleerimisest või leketest
tingitud soojuskaod miinimumini.
ELVESO on vastavalt võimalustele kaasajastanud nii kaugküttevõrke kui katlamaju. Aastatel 2005 – 2007 on investeeritud parendustöödesse ligi 14 miljonit krooni.
Rae Vallavalitsuse määrusega 17. juulist 2008
nr 36 kooskõlastati ELVESO poolt müüdava
soojusenergia piirhinnad alates 1. novembrist
2008:
Jüri soojusvõrgus 860 kr/MWh, millele lisandub käibemaks;
• Vaida soojusvõrgus 1055 kr/MWh, millele
lisandub käibemaks.
ELVESO kehtestab Kaugkütteseaduse §9(4)
kohaselt alates 1. novembrist 2008 piirhinnast
madalamad müügihinnad lähtuvalt sellest, kas:
• soojussõlm on kaasajastatud ehk kas on välja ehitatud soojusvahetitega (sõltumatu) küttesüsteem ning kas soojussõlm on korrektselt reguleeritud, et tagada nõuetekohane tagastatava
soojuskandja temperatuur;
• ühendustorustik alates liitumispunktist
kaugküttevõrguga kuni soojusarvestini on
nõuetekohaselt isoleeritud ja torustikul ei esine
soojuskandja lekkeid.
Seega on klientidel, kellel on õigus mada-

lamale müügihinnale, võimalik pöörduda ELVESO poole vastava taotlusega. Koos kliendiga vaadatakse tarbijapaigaldis üle, koostatakse
vastav akt ning määratakse hinnaklass.
TABEL
Müügihinnad Jüris (ilma käibemaksuta)
Hinnaklass 1 (korras on nii soojussõlm kui
kliendi soojatorustik)
800 kr/MWh
Hinnaklass 2 (korras on üks eelnevatest)
830 kr/MWh
Hinnaklass 3 (korras ei ole ei soojussõlm ega
kliendi soojatorustik)
860 kr/MWh
Müügihinnad Vaidas (ilma käibemaksuta)
Hinnaklass 1 (soojussõlm on korras)
1025 kr/MWh
Hinnaklass 2 (soojussõlm ei ole korras)
1055 kr/MWh
Toon selgituseks tüüpilisemad klientide tegematajätmised, mis on võimalik koondada kahte
suuremasse gruppi.
I. Soojussõlmes puuduvad soojusvaheti ja
kaasaegne automaatika.
Seetõttu peavad ELVESO katlamajades olema suurema tootlikkuse ja rõhuga võrgupumbad (kaasneb ka suurem elektrikulu). Lekked
kliendi hoone küttesüsteemis ja veevõtmised
kaugküttevõrgust nõuavad täiendava soojus-

kandja lisamist.
Seevastu kaasaegne soojussõlm võimaldab
tagada tagastuva soojuskandja temperatuuri
minimeerimise, mis omakorda vähendab trassikadusid. Lisaks loob sõltumatu küttesüsteem
võimaluse mõõta kõikide klientide poolt kasutatava soojuskandja kogust. Moodsates soojusvahetites ei satu tahked osakesed teise osapoole
soojuskandjasse. Seega kaob vajadus hoonete
küttesüsteemide iga-aastase pesemise järele.
II. Ühendustorustiku isolatsioon on halb.
Soojuskaod ühendustorustikus on sel juhul ELVESO kulu, kuna soojusarvesti ei asu
liitumispunktis. Lisanduvad võimalikud soojuskandja lekked ühendustorustikul. Suur leke
ühendustorustikus põhjustab häireid klientide
nõuetekohasel soojusenergiaga varustamisel
(rõhulangud jne).
Eelloetletud puudused põhjustavad erinevate
klientide ebavõrdset kohtlemist, mis on vastuolus kaugkütteseaduse põhimõttega. Kannatavad korralikud kliendid, kes maksavad kinni
teiste poolt põhjustatud põhjendamatuid kulusid.
Arvo Neimar
AS ELVESO
Energeetikateenistuse juhataja
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Annab teada
Ajavahemikul
08.08.2008
–
05.09.2008 toimus Peetri küla Kuldala tee 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeringu
avalikustamise käigus esitati planeeringu kohta vastuväiteid, mis puudutasid planeeritava kinnistu sihtotstarbe
ja planeeringuga määratud ehitusõiguse muutmist, samuti planeeritud hoone korruselisust ning kinnistusisese
liikluse ja parkimise korraldamist.
Planeeringu avaliku väljapaneku
tulemusi tutvustav avalik arutelu
toimub 25. septembril 2008 kell
16.00 Rae Vallavalitsuses, Jüri alevik,
Aruküla tee 9.
Soojusvarustuse arengukavaga saab tutvuda Rae valla veebilehel www.rae.ee.
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XI täiskasvanud õppija nädal
10. – 17. oktoober 2008
Erinevad üheskoos - kultuuridevaheline dialoog  

Rae Kultuurikeskuses 11.- 15. oktoobril 2008
11. oktoobril kell 11.00- 14.00 kaaretoas
Aiakultuur „Euroopa aiad“ Lektor Mati Laane
12. oktoobril kell 11.00- 16.00 suures saalis
„Purgipidu“ – hoidiste näitus ja degusteerimine. Kell 11.30 ja 12.30
loeng „Tervislikult aiaviljad purki“, lektor Aive Luigela. Kell 13.30 bussikoolitus Rae vallas teemal „Toidukultuur“. Lektor Aive Luigela. Külastame loengu käigus Vana-Veski kohvikut ja restorani Üksik Rüütel.

13. oktoobril kell 19.00- 21.30 harjutussaalis
Eesti oma feng shui. Loeng „Feng shui olemus ja seosed Eesti taustsüsteemiga. Feng shui rakendamise võimalused.“
Lektorid Janno ja Siret Seeder
13. oktoobril kell 21.00- 22.00 suures saalis
Tantsukultuuri õpituba – line-tants, treener Krista Rattus
14. oktoobri kell 19.00- 20.30 koosolekute saalis
Esteetika õpituba. Loeng „Ilusa naise saladus“. Lektor Monika Kello
OÜ Muskuslill.
15. oktoobril kell 18.30- 20.00 suures saalis
Tantsukultuuri õpituba – “Rõõm liikumisest ja muusikast üheskoos”
seltskonnatants. Üllatusesinejad! Treener Eve Aunver
LOENGUD JA ÕPITOAD ON TASUTA!
Info ja registreerimine tel. 605 6759 või kultuur@rae.ee

Jüri Gümnaasiumis
13. – 17. oktoobril 2008
13. oktoobril
Õpibuss. Karjäärinõustamise spetsialistid jagavad infot õppimisvõimaluste kohta, bussis interneti püsiühendus.
14. oktoobril
Eelklassi avamine. Loeng eelklassi lastevanematele, koolitajad Maria
Tiro, Anne Kloren
15. oktoobril
Õpetajate kogemuste vahetamise tund „Kuidas muuta ainetund huvitavamaks teatrimängude baasil“, koolitaja Ingrid Pukk

Jüri Spordihoones 13.- 15. oktoobril 2008
13. oktoobril kell 20.15 – 21.30 ujulas
Täiskasvanute ujumiskursus.
Ootame registreeruma kõiki täiskasvanuid, kes veel ei oska ujuda või
kes soovivad oma senist ujumistehnikat veidike arendada.
Treener Teet Daaniel
14. oktoobril kell 18.00 – 19.00 budosaalis
Pilates on kaasaegne keha vormi säilitamise süsteem. See on keha, vaimu ja meelelaadi täielik kooskõla. Harjutused on välja töötatud idamaade
õpetuse baasil. Rahulik ja mõõdukas treening annab regulaarsel harjutamisel hea rühi ja painduvuse.
Pilates-süsteemi võtmeelementideks on nõrkade lihaste tugevdamine,
liikumise kvaliteedi parandamine, õige hingamise õppimine.
Treener Anne Tipner-Torn

15. oktoobril
Siidimaal shibori-tehnikas, koolitaja Andres Maastik
16. oktoobril
Tiffani-tehnika – aknakaunistused (värvilise klaasi, tinaga ühendamine),
koolitaja Ester Salumets – New
16.oktoobril
Kontsert hooldekodus
17. oktoobril
Siidimaal, koolitaja Marje Tahk
LOENGUD JA ÕPITOAD ON TASUTA!
Info ja registreerimine tel. 622 4206 või maiu@jyri.edu.ee

15. oktoobril kell 20.15 – 21.30 ujulas
Täiskasvanute ujumiskursus.
Ootame registreeruma kõiki täiskasvanuid, kes veel ei oska ujuda või
soovivad oma senist ujumistehnikat veidike arendada.
Treener Teet Daaniel
TREENINGUD JA ÕPITOAD ON TASUTA!
Info ja registreerimine tel. 6224240 või info@raespordikeskus.ee

Jüri Raamatukogus 15. oktoobril 2008
15. oktoobril kell 14.00 ja kell 16.00

Raamatukogude elektronkataloogide tutvustamine ja otsingute tegemine. Juhendab Ülle Siska
ÕPITUBA ON TASUTA!
Info ja registreerimine tel. 622 4236 või jyri.rk@jyri.edu.ee
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Kas õpetaja saab poolest
päevast õhtule?
Õ

petajate aadressil kuuleb praeguses Eestis üsna palju nurinat
ja halvakspanu: aineõpetuse tase olevat
kehv ja pedagoogid ei viitsivat koolis midagi muud peale tundide andmise teha.
Arvatakse, et õpetaja töö lõpeb siis kui
koolitunnidki ja õpetaja saab poolest
päevast õhtule.
Käesoleva kirjutise eesmärk on valgustada koolielu tegelikkust ja eespool toodud
seisukohad pisut kahtluse alla seada. Selleks heitkem kõigepealt pilk Lagedi Põhikooli
äsja möödunud õppeaastale.
Aineõpetuse tasemest annavad kõige
parema ülevaate riiklikud tasemetööd ja
eksamid. Möödunud õppeaastal viidi Lagedi
koolis läbi järgmised tasemetööd: 3. klassis eesti keeles ja matemaatikas, 6. klassis eesti keeles,
matemaatikas ja ajaloos. 3. klassi tasemetööde
eest saadi kokku 8 „viit” ja 5 „nelja”, kehvemaid hindeid polnudki. 6. klassi tasemetööde
tulemus oli 4 „viit”, 9 „nelja”, 6 „kolme” ja 1
„kaks” (hindeid „4” ja „5” 65 %).
Põhikooli lõpueksamitel saadi hindeid järgmiselt: 4 „viit”, 17 „nelja” ja 15 „kolme”(hindeid
„4” ja „5” 58 %). Lõpueksamid sooritasid hinnetele „4” ja „5” viis õpilast kaheteistkümnest:
Martin Kasak, Ragnar Kruberg, Karl Kruuk,
Jelizaveta Mušnikova ja Kuldar Teinmann. Põhikooli lõpueksameid tasub vaadata ka ainete
järgi: matemaatikaeksami keskmine hinne oli
3,75, eesti keele ja kirjanduse eksami ning valikaine eksami keskmine hinne 3,67.
8. klassi hindelise arvestuse tulemuseks oli 7
„viit”, 7 „nelja”, 1 „kolm” ja 1 „kaks” (hindeid
„4” ja „5” 88 %).
Eelnevast on näha, et õpilaste taset kontrollivate tööde hinnete hulgas oli hinnete
„4” ja „5” ülekaal (72 %) ning mitterahuldavaid oli äärmiselt vähe (2%).
Nurisemiseks ei peaks selliste tulemuste puhul põhjust olema, arvestades asjaolu, et tegemist on kooliga, kuhu õppima asumiseks ei ole
vaja läbida konkurssi.
Vaadelgem nüüd, mis toimus Lagedi Põhikoolis eelmisel õppeaastal peale tavalise
õppetöö.
• Töötas 16 erinevat huviringi, milles oli
võimalik tegeleda tantsimise, näitlemise, maletamise, kehakultuuri, laulmise, kujutava kunsti
ja nahakunstiga, kangakudumise ning mitmesuguste pillide mängimisega.
•
Tegutses
noorsoo-organisatsioon
TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis).
• Koolil oli aktiivne õpilasomavalitsus,
kes andis välja 5 numbrit ajalehte Jõgi Jutustab
ning organiseeris huvitavaid üritusi.
• Koolis toimunud üritustest tasub kõigepealt nimetada nelja suurt kontserti, millest
oli võimalik osa võtta kogu kooliperel ja õpilaste omastel. Kontsertidega tähistati isade-

päeva, jõule, naistepäeva ja emadepäeva.
• Emadepäeva kontserdiga oli ühendatud
suurt saali täitev ülekooliline õpilastööde
näitus.
• Koolis korraldati neli meeleolukat aktust: esimesel koolipäeval, Eesti Vabariigi ja
kooli sünnipäeval, emakeelepäeval ning põhikooli lõpetajate auks.
• Peale kontsertide ja aktuste oli veel
13 ülekoolilist üritust: sügisene ja kevadine
spordipäev, õpetajate päeva tähistamine, kohtumine Jüri kirikuõpetaja Tanel Otsaga, klasside
kaunistamine jõuludeks, jõuluhommik, kirjandivõistlus „Millisena kujutlen ideaalset kooli?”,
sõbrapäeva tähistamine, lugude kirjutamise
võistlus, stiilinädal, Eesti Pärimusmuusika Keskuse muusikute kontsert, osalemine projektis
„Ökokratt” (selle raames valmisid keskkonnaalased joonistused, plakatid, fotod, kirjandid, uurimistööd, toimus koolimaja ümbruse
koristamine), 9.klassi viimase koolikella päev,
(Kokku 22 ülekoolilist üritust!)
• Toimus 32 ettevõtmist, mis ei hõlmanud küll tervet kooli, aga suurt hulka
õpilasi ikka: Lagedi kooli õpilaste kontsert
aleviku väikestele lastele jõulude puhul, kooli
lauluvõistlus, 3.- 6. klassi õpilastele kirjandusviktoriin „Harri Jõgisalu 85”, Rakvere Teatri
külastamine (etendus „Kuidas elad?...Ann?”)
5.- 9. klassi poolt, 5. – 6 klassi ekskursioon
Eesti Meteoroloogia Instituuti ja Tallinna Veepuhastusjaama, aritmeetikakonkurss 7. – 9.klassile, 7. – 9. klassi ekskursioon Energiakeskusse,
peast arvutamise konkurss 5. – 9. klassile, sudoku 5. – 9. klassile, viktoriin „Nuputa”, matemaatikaülesannete lahendamise võistlus vanematele klassidele, noortefilmide festivali Just
Film külastamine 3.- 6. klassi ja 8.- 9. klassi
õpilaste poolt, ettelugemistunnid 1. – 3. klassile
A. Lindgreni loomingust, Lagedi kooli ujumisja sukeldumisvõistlus, Vääna mõisas toimunud
jõuluetenduse külastamine 2.- 4. klassi poolt, 5.
– 6. klass bowling’ut mängimas, võistlus saalihokis 2. – 5. klassile ja 6. – 9. klassile, võistlus
saalijalgpallis 7. – 9. klassile, lauatennisevõistlus 7. – 9.klassile, 2. -6. klassile kirjandusviktoriin „Eno Raud 80”, Juhan Liivile pühendatud
etlemisvõistlus 5. -9. klassile, suur eesti keele
ja kirjanduse viktoriin 5.- 9. klassile, kooli raamatukogu tutvustavad ettelugemistunnid 1. – 4.
klassile, Miku - Manni Lasteteatri etendus 1. –
3. klassile, 6. – 7. klassi õppekäik Eesti Loodusmuuseumi ja Eesti Tervishoiu Muuseumi, vene
keele viktoriin 6. -9. klassile, jalgpallivõistlus 5.
– 7. klassile, pesapallivõistlus 2. – 4. klassile,
Väikeste Nõidade pidu 1. – 4. klassile, 4. – 7.
klassi ekskursioon Rakvere linnusesse, kooli
laager Kurgjärvel.
• Üritusi korraldati ka üheainsa klassi
piires. Neid oli kokku 23: 0-klassi pidulik
lõpetamine; 1. klassi tuleohutusealane õppus

„Nublu kaitseb ja õpetab”; 2. klass kadrit jooksmas; 4. klassi esmaabiõppus, lilleseade tund,
kohtumine politseinikuga, matk Saha kabelisse;
5. klassi matk Viru rabas, jalgrattamatk mööda
Harjumaad, mängude õhtu, klassiõhtu Lagedi
noortekeskuses, õppekäigud Eesti Loodusmuuseumi ja Linnamuuseumi ning Nõmme Tuletõrje komandosse, ekskursioon Rootsi; 6. klassi
ekskursioon Nõmme Tuletõrje komandosse
ja Nõmme Muuseumi; 8. klass vaatamas filmi
„Kuhu põgenevad hinged”, kutsevalikupäeval
Kehras, simulatsioonimängude tunnis; 9. klassi
ekskursioonid Riigikogu hoonesse, E. Vilde ja
A. H. Tammsaare muuseumi, 9. kl ekskursioon
Peterburi.
• Nii õpilasgruppide kui üksikvõistlejatega võeti osa mitmesugustest koolivälistest
võistlustest, pidudest, laagritest. Selliseid
ettevõtmisi oli kokku 35: Rae valla koolide
vaheline jalgpallivõistlus 7. – 8. klassi poistele
ja 5. – 6. klassi poistele, Lagedi ja Vaida kooli
vaheline jalgpallivõistlus 4. – 6. klassi poistele, 5. klassi inglise keele päev, etlemiskonkursi
„Koidulauliku valgel” Harjumaa voor, üleriigilise etlemiskonkursi Harjumaa voor, Harjumaa
meistrivõistlused sisekergejõustikus, Rae valla
lauluvõistlus, Harjumaa lauluvõistlus, 3. klassi õpilaste õpioskuste olümpiaad, Rae valla 3.
klasside kirjandusviktoriin, Harjumaa 2. ning 3.
klassi õpilaste mõistatuste ja vanasõnade päev,
Harjumaa 5. klassi õpilaste õpioskuste olümpiaad, 9. klassi osavõtt televiktoriinist „Mine
metsa”, Vigurvända võistlused, Rae valla kergejõustikuvõistlused, Lagedi Põhikooli meistrivõistlused males (osavõtjad mitmest koolist),
Harjumaa koolide vahelised murdmaajooksu
teatevõistlused, Harjumaa koolide rahvastepallivõistlused 1.- 3. klassi poistele, 4.- 5. klassi
poistele ja 4. -5. klassi tüdrukutele, Rae valla
rahvastepallivõistlused 2. – 5. klassi tüdrukutele
ja 2. – 5. klassi poistele, Juhan ja Jakob Liivile
pühendatud etlemisvõistluse Harjumaa voor,
võistlus „Känguru”, autopiltide joonistamise
võistlus Harjumaa algklassipoistele, Harjumaa
noorte meistrivõistlused kiirmales, malevõistlus
Haapsalus, Harjumaa koolinoorte omaloominguvõistlus, jüripäevale pühendatud teatejooks
Jüris, päästevõistlus „Sina oskad seda”, Jüri
klunker, Puhta Looduse pidu Paunkülas, mudilaskooride laager, line-tantsu Quinessi rekordi
püstitamine Audrus, TORE laager.
Kui kõik Lagedi Põhikooli üritused
(alates ülekoolilistest kontsertidest ja lõpetades
paari õpilasega esindatud võistlustega) kokku
arvata, saame koguarvuks 112. Ülevaade
Lagedi Põhikooli eelmise õppeaasta ettevõtmistest on koostatud, toetudes kooli koduleheküljele (www.lagedi.edu.ee), ja pole kindlasti
ammendav, aga sellest peaks piisama, kummutamaks üldlevinud seisukohta, et koolis ei toimu peale tavaliste ainetundide mitte midagi. Ka
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peaks niisugune aukartust äratav arv sündmusi
panema kahtlema arvamuses, et õpetaja saab
poolest päevast õhtule. Tõsi, mõned üritused
toimusid traditsiooniliste ainetundide asemel
(aktused, külalisesinejate kontserdid), kuid niisuguste asjade ettevalmistamiseks kulub hoopiski rohkem aega kui tavalise koolitunni jaoks.
Osa õppeekskursioone ja võistlusi algasid küll
koolipäeva ajal, lõppesid aga palju hiljem kui
ainetunnid. Enamasti toimusid üritused ikka pärast tunde, mitmed hoopiski nädalavahetusel.
Täiskohaga õpetajale on ette nähtud
töötada nädalas 35 astronoomilist tundi,
millega ta haridusametnike arvates peaks suutma ära teha kõik vajaliku. Tegelik elu on aga
hoopis teistsugune ja ei mahu kõrgemalt poolt
ette nähtud raamidesse. Uuringud on näidanud,
et täiskohaga õpetajal kulub väikeseski
koolis tööle nädalas üle 50 astronoomilise
tunni ning ainetundide andmine moodustab sellest sageli ainult 25 % või veelgi vähem. Õpetaja tööpäeva keskmine pikkus
on 10 - 12 tundi ja õpetaja ei saa õhtule mitte
poolest päevast, vaid üsna hilja ning sageli
jätkub talle tööd ka nädalavahetusteks.
Lagedi kooli näite varal jõudsime äsja selgusele, et koolis toimub rohkesti üritusi. Ometigi
pole ürituste korraldamine kaugeltki kõik,
mida õpetaja peale tundide andmise teeb.
Olgu järgnevalt esitatud loetelu õpetaja erinevatest tööülesannetest (allakirjutanu arvab,
et see pole kindlasti ammendav!):
1. tundide ettevalmistamine,
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2. tundide läbiviimine,
3. ainekonsultatsioonid,
4. õpilaste kirjatööde parandamine,
5. e-kooli dokumentide täitmine,
6. kasvatustöö (arenguvestlus, klassijuhatajatund, individuaalsed vestlused õpilastega, konfliktide lahendamine),
7. korrapidamine,
8. suhtlemine lastevanematega,
9. ainealaste õppekäikude organiseerimine,
10. ainealaste koolikonkursside läbiviimine,
11. õpilaste uurimistööde juhendamine,
12. kaasaaitamine ülekooliliste ürituste ettevalmistamisele,
13. osavõtt ülekoolilistest ettevõtmistest,
14. klassijuhatajana oma klassile kultuuriürituste organiseerimine,
15. õpilaste juhendamine vallas ja maakonnas toimuvateks konkurssideks,
16. mitmesuguste paberkandjal dokumentide
koostamine / täitmine,
17. töökavade koostamine,
18. tööalased vestlused kaasõpetajate ja kooli
juhtkonnaga,
19. osalemine õppenõukogu koosolekutel
ning muudel koolis toimuvatel nõupidamistel,
20. osavõtt maakonnas toimuvatest ainealastest nõupidamistest,
21. osalemine täienduskoolitustel,
22. tööpaiga korrastamine.
1. – 22. punktis nimetatud tööülesannete
täitmist oodatakse kõigi õpetajate poolt, va-
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nemõpetajad peavad lisaks tegema veel seda,
mis kirjas järgnevates punktides 23-29.
23. osavõtt kooli arendustegevusest,
24. noorempedagoogide juhendamine,
25. pedagoogilise uurimistöö koostamine,
26. õpilasorganisatsiooni juhendamine,
27. õppevara väljatöötamine,
28. pedagoogilistel või erialastel teemadel
esinemine haridusüritustel või ajakirjanduses,
29. osalemine pedagoogilistes töörühmades
väljaspool kooli.
Niisiis, kõigil õpetajail on koolis vähemalt 22 erinevat tööülesannet täita, vanemõpetajail aga peaaegu 30.
Kui õpetaja teeb tööd hästi kohusetundlikult ja loominguliselt, siis kulub nädalas
ettenähtud 35-tunnine üldtööaeg kõik 1.
– 3. punktis märgitud tegevustele (tundide
ettevalmistamine ja läbiviimine ning ainekonsultatsioonid) ning 4. – 29. punktis esitatud
töödega tuleb paraku sisustada oma isiklik
vaba aeg.
Selle pika ja faktirohke kirjatükiga on loodetavasti vastatud küsimusele, kas õpetaja saab
poolest päevast õhtule, ja ehk antud pisut mõtisklemisainet inimestele, kes arvavad, et õpetaja töö on ainult tundide andmine.
Mariina Paesalu,
Lagedi Põhikooli eesti keele ja kirjanduse
õpetaja

Koorilaul läheb korda!
Laul ja laulmine on olnud eestlaste osa juba aegade algusest. Koorilaul
on muutumas iga aastaga aina populaarsemaks. Seda kinnitab inimestele
hinge läinud telesaade “Laululahing” ja rohke osavõtt augustis toimunud
öölaulupeost. Rääkimata laulupidude pikast traditsioonist!
Meie vallas alustab taas tegevust Rae Kammerkoor, mida hakkab juhatama dirigent Alice Pehk.
Alice Pehk on 15 aastat juhatanud Tallinna Ülikooli segakoori ja 10 aastat olnud okteti Poco Ad Libitum kunstiline juht. Nii koori kui oktetiga
on osaletud mitmetel rahvusvahelistel ja kohalikel koorikonkurssidel ning
koju toodud auhinnalisi kohti. 1995. aastal sai Alice Pehk parima noore
dirigendi preemia “Tuljaku võistulaulmisel”, oli koolinoorte laulupeo “Ilmapuu” ideegrupi liige. Aastast 2006 on Alice Pehkil koorijuhi IV kategooria kutsetunnistus.
Koor hakkab kuuluma kammerkooride liitu. Lisaks peadirigendile on
kooril koormeister. Kord kuus kasutame hääleseadja abi häälerühmade ja
kogu koori kõla parandamiseks ja ühtlustamiseks.
Koori põhirõhk on klassikalisel a cappella koorimuusikal. Plaanis on
osa võtta kammerkooride liidu poolt korraldatavast advendikontserdist,
kus tuleb esitamisele Rheinbergeri “Missa”.
Rae Kammerkoor hakkab koos käima kord nädalas Rae Kultuurikeskuses. Enne esinemisi vastavalt vajadusele ka tihedamini. Samuti hakkavad
toimuma sügiseti ja kevaditi koorilaagrid.
Koori suuruseks plaanime umbes 30 lauljat; 16 naist ja 14 meest. Kui
Sina, armas lugeja, pead lugu heast muusikast, armastad laulda, siis oled
just õige inimene astumaks meie ridadesse!
Palun võta meiega ühendust
E-mail: raekammerkoor@hotmail.com
Telefon: +372 528 7084
Peatse kohtumiseni!
Kersti Peterson

Uus hooaeg Rae Kultuurikeskuses on taas alanud! Huvilistel on võimalus tulla meie majja laulma, tantsima, harima ennast huvitavatel loengutel
ja osa saama professionaalsest kultuurist teatrietendustel ja kontsertidel.
Rae Kultuurikeskuses on võimalik tegeleda mitmesuguste huvitegevustega: koorilaul, rahvatants, line-tants, seltskonnatants, aeroobika, eakate
tervisevõimlemine, laste võistlustants. Aktiivselt tegutseb Memme-taadi
klubi ja Mälumänguklubi. Jätkame juba eelmisel hooajal alustatud täiskasvanute huvihariduse kursuste korraldamisega.
Uusi teadmisi ja oskusi saab sel hooajal omandada ka 11. - 17. oktoobril
toimuval täiskasvanud õppija nädalal aianduse, tervisliku toitumise, feng
shui, erinevate rahvaste tantsude, seltskonnatantsu ja kosmeetika valdkonnas. Kursused on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. Lektoriteks on
oma ala väga hästi tundvad spetsialistid.
Traditsioonilisteks üritusteks on valla aastapäeva ja vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine, aastalõpupidu, jaanipäev. Rahvakultuuri suurürituseks on Rae valla laulu- ja tantsupidu “Jüri klunker”. Õpilaste üritusteks
on koolidevaheline moe-show, valla laste lauluvõistlus, koolidevaheline
teatripäev. Uuel hooajal korraldame mitmeid laatu- perepäevi, kuhu tore
tulla kogu perega.
Samuti ootame publikut kontsertidele ja teatrisse.
Jätkuvalt üürime ruume erinevateks üritusteks: koosolekud, konverentsid, koolitused, firmapeod, sünnipäevad, peielauad. Rae Kultuurikeskuses
on suur saal, mis mahutab tantsu keerutama 150- 180 inimest, teatri- ja
kontserdipublikut kuni 300 inimest, lisaks mitu väiksemat ruumi, kus
koosviibimisi pidada.
Rohkem infot leiate Rae Kultuurikeskuses toimuvate ringide, ürituste ja
kursuste kohta kultuurikeskuse kodulehelt http://kultuur.rae.ee/
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Ringid ja kollektiivid 2008/2009 hooajal
Jrk
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ringi/kollektiivi nimi
Jüri Perekoor
Jüri Segakoor
Rae Kammerkoor
Naisrahvatantsurühm Jüri Marid
Noorte segrahvatantsurühm Sukad ja Tagi
Tantsurühm Lustilised
Lauluansambel Lustilised
Rae Huvialakooli Laulustuudio
Võistlustantsuklubi Royal - laste võistlustants
Võistlustantsuklubi Royal - täiskasvanute
seltskonnatants
Aeroobika

ruum
Harjutussaal
Kaaretuba
Harjutussaal
Suur saal
Suur saal
Suur saal
Kaaretuba
Harjutussaal
Suur saal
Suur saal

aeg
T 19.00
T 18.00
N 19.00
E 19.00
T ja N 20.30
N 19.00
N 17.00
N 12.00
E, T ja K 14.00
K 18.30

juhendaja
Rutt Ridbeck
Kristi Toomra
Kristi Toomra
Linda Pihu
Linda Pihu
Linda Pihu
Paul Mürkhain
Külli Ovir
Eve Aunver
Eve Aunver

alustab hooaega
2. septembril
23. septembril
4. septembril
8. septembril
2. septembril
4. septembril
21. augustil
septembris
8. septembril
1. oktoobril

Suur saal ja
fuajee

kangitreeningT 18.30 ja N 20.00
body-aeroobikaT 19.30 ja N 19.00
T 12.00
E 21.00

Kristel Soodla

2. septembril

12
13

Eakate tervisevõimlemine
Line-tants

Suur saal
Suur saal

Virve Sepp
Krista Rattus

30. septembril
8. septembril

14

Mälumänguklubi

Suur saal

1 kord kuus
II kolmapäeval

Jevgeni Nurmla

10. septembril

15

Memme- taadi klubi

Suur saal

1 kord kuus
II pühapäeval

Elvira Luur

12. oktoobril

Info tel. 605 6759 või kodulehelt http://kultuur.rae.ee/

Lagedi (m)ärkamisaeg!
On aeg märgata enda ja oma naabri kõlavat lauluhäält
ja hinges hõõguvat lauluhimu ning broneerida lauluga
tegelemiseks teisipäeva õhtu!

Koguneme
LAGEDI SEGAKOORI
Vana Baskini Teater etendusega

TAASKORD
(DEJA VU)
24. oktoobril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Lavastaja: Ivo Eensalu
Kunstnik: Mare Raidma
Osades: Ita Ever (Eesti Draamateater), Anne Paluver, Helena Vannari
(Tallinna Linnateater), Tõnu Kilgas ja Madis Milling
Autor Lawrence Roman, tõlkinud Jüri Karindi
Kestvus 2 tundi
Piletid müügil Rae Kultuurikeskuses
Pileti hind 135.110.- sooduspilet (õpilane, üliõpilane, pensionär)
kehtib koos soodustust tõendava dokumendiga

asutamislaulmisele Lagedi koolimajja
23. septembril kell 19.00.
Oodatud on kõik kevadel alustanud ja ka uued lauljad!
Info ja registreerimine tel 5344 0595
Silja Tammeleht

NB! Lagedi lapsed, kes ei ole Lagedi kooli õpilased,
aga on huvitatud solistiõppest või kooris laulmisest,
võivad ühendust võtta eespool toodud telefonil.
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RAE KULTUURIKESKUSES 10. oktoobril kell 19.00

KOIT TOOME
esitab Jaak Joala lauldud laule.
Sügav kummardus õpetajale.
Akustilisel kitarril saadab JORMA PUUSAAG.
Piletid hinnaga 175.- krooni müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja Statoilis.
Samal päeval pilet kallim.
Rae Kultuurikeskuses piletid eelmüügis hinnaga 150.- krooni (piiratud kogus)
Info tel. 605 6759

Korvpalliklubi Rae Koss noorte suvised tegemised

Poisid Kuremaa järves suplemas. Foto: Henri Ausmaa

8. juunil lõppes KK Rae Koss noormeeste
jaoks esimene võistlushooaeg koduse turniiriga, kus võõrustati Märjamaa, Kunda ja BC
Rim võistkondi. Üle pika aja on Rae vallas
korvpallielu elavnenud. Korvpallitreeningutest
on viimase aasta jooksul osa saanud juba ligi
40 Jüri Gümnaasiumi poissi 2. kuni 7. klassini. Säravaim tulemus on seni Siim Viigandi 5.
koht Eesti Koolispordi Liidu Nike Cup 2008
võistlustel. Nike Cup raames toimus osavaima
korvpalluri võistlus, mis koosnes kuuest korvpalli põhitehnikale baseeruvast harjutusest.
Siim Viigand saavutas 800 osavõtnud poisi seas
väga tubli 5. koha.
Korralikult esineti ka meeskondlikult. 1995.
aastal ja hiljem sündinud noormehed osalesid
Eesti meistrivõistlustel C-95 vanuseklassis.

EM-st esmakordselt osavõtnutena olime sunnitud alustama regioonitasandilt. Oma alagrupis platseerusime keskmiste hulgas. Üks koht
kõrgemal oleks meid viinud edasi tugevamasse
seltskonda. Esimeselt võistlusaastalt oleks seda
aga palju nõuda olnud. Arvestades seda, et meie
võistkond on komplekteeritud vaid Jüri Gümnaasiumi poistest ja pooled on nooremad, kui
vanuseklass ette näeb, on tulemus igati tubli
ja positiivne. Peale selle on vastased harjutanud korvpallimängu meie poistest mitu aastat
kauem.
Tugeva tööga üritame teistele järele jõuda.
Poisid said terve eelmise hooaja vältel harjutada neli korda nädalas. Töö ei lõppenud ka suvel.
Pärast 8. juunil toimunud korvpalliturniiri hakkasid poisid harjutama individuaalse treening-

kava järgi, mille treenerid neile koostasid.
Uuesti koguneti 21. juulil Jüri staadionil, kus
üle kuu aja peeti maha esimene ühine treening.
Cooperi testi (kui suure distantsi jõuab läbida12
minuti jooksul) tulemused näitasid seda, et poisid on iseseisvalt kõvasti tööd teinud ja peaaegu eranditult olid kõigi tulemused paremad kui
enne suvepuhkusele jäämist. Juba järgmisel
hommikul pakiti asjad ja sõideti nädalaks ajaks
treeninglaagrisse Kuremaa Spordikeskusesse.
Maalilise Kuremaa järve äärde jääv Kuremaa
Spordikompleks on arenenud tänu tublidele
juhtidele viimaste aastatega Eesti üheks paremaks spordikeskuseks.
Kuremaa treeninglaager oli mõeldud üldkehalise ettevalmistuse laagrina. Päevad olid
pikad ja treeningud rasked. Hommikune äratus
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oli juba 8.15. Siis pidid kõik poisid koos järve
äärde silkama. Järve ääres viis treener Mikk igal
hommikul läbi põhjaliku hommikuvõimlemise,
misjärel oli kõikidel poistel kohustuslik ujuma
minna. Parim vaktsiin talviste külmetushaiguste
vastu on suvine karastamine. Hommikune pisut
karge veetemperatuur muutus päeva peale kiiresti. Edasi nägi päevakava ette hommikusööki
ja pärast seda pisukest vaba aega. Kell 11.00
alustati päeva esimese treeninguga. Treeningu
pikkuseks kujunes umbes 1,5 tundi. Pärast trenni mindi üheskoos järve äärde ujuma. Vesi oli
nii soe, et tihti pidi poisse veest välja kutsuma,
et õigeks ajaks lõunale jõuda. Siinkohal suured
kiidusõnad Kuremaa spordikeskuse kokatädidele, kes valmistasid väga maitsvaid roogasid.
Peale selle, et toidud maitsvad olid, ei olnud
portsjoni suurus limiteeritud ja alati sai süüa nii
palju, et kõht täis sai.
Kui esimestel laagripäevadel kogunesid poisid pärast lõunasööki maja ette “Uka-uka-minapriid” mängima, siis juba kolmandal päeval
kasutati lõunast vaba aega puhkamiseks ja kaardimänguks. Kell 17.00 algas õhtune treening.
Õhtused treeningud olid sisustatud metsajooksu
ja jalgpalliga. Loomulikult pärast õhtust trenni
mindi jällegi ujuma ja sealt juba õhtusöögile.
Õhtud sisustati erinevate osavus- ja täpsusmängudega (petanque, mölkky, korvpalli viskevõistlused, võrkpalli täpsuslöögid jne). Kell 23.00
algas öörahu.
Nädalane laager möödus kiiresti ja meeldis
poistele väga. Viimasel õhtul ütles nii mõnigi
poiss, et ei tahaks järgmisel päeval veel koju
sõita.
28. juuli pärastlõunal jõudsime tagasi koju.
Pikaks ajaks aga hüvasti ei jäetud, sest juba
30. juuli varahommikul kell kuus koguneti taas.
Sedakorda viis teekond Rae Kossu noored Tampere linna Soomes. Tamperes toimus põhjamaade suurim suvine korvpallifestival DelfinTournament 2008. Delfin Tournament toimus sellel
suvel juba 21. korda. Eelmisel aastal saavutatud
osavõtjate rekordile 253 võistkonda jäädi sel
aastal väga napilt alla. Sel suvel osales turniiril 245 võistkonda. Märkimisväärne on see, et
turniir kestab vaid neli päeva ja selle aja jooksul
mängiti 16 erinevas vanusegrupis kokku 1100
mängu!
Tamperesse jõudsime päeval kell 12.00.
Esimesel päeval võistlusi kavas ei olnud ja nii
otsustasime minna Soome kõige uhkemasse
lõbustusparki (Särkänniemi lõbustuspark). Lõ-

bustusparki jõudsime juba kell 13.00. Kõik poisid said endale käepaela, mis andis õiguse terve
päeva vältel käia nii paljudel atraktsioonidel, kui
süda lustib. Lisaks sellele oli võimalik külastada teletorni, akvaariumi, planetaariumi, käia
miniloomaaias ning vaadata delfiinide show’d.
Delfiini-show’d külastasimegi kõik üheskoos.
Vaimustus oli suur, kui nägime delfiine kõrgeid
vigurhüppeid sooritamas ning ninaotsas palli
korvi ajamas. Treener Mikk oli delfiinide korvpallimängust nii innustunud, et sundis poisse
samasugust täpsust saavutama. Pärast delfiinishow’d said poisid vaba aega ja võisid külastada
kõiki lõbustuspargi atraktsioone. Ka treenerid
asusid atraktsioone katsetama. Võin juba ette
ära öelda, et nõrganärvilistel ja kõrgusekartjatel
sinna parki väga palju asja ei ole. Võimsamad
atraktsioonid keerutasid inimesi ülepeakaela
kiirusega 70 km/h. Mõnel atraktsioonil tekkis
kaalutaolek ja mõni oli ka nn okseratta tüüpi,
mille ülesanne oli korralikult seest läbi raputada. Päeva jooksul oli harva poisse näha. Jooksid nad nobedalt ühe atraktsiooni pealt teisele.
Treenerid sama tempot pidada ei suutnud ja
istusid õige pea päikesevarjulises kohas maha
ning limpsasid jäätist.
Kui päev hakkas õhtusse jõudma, kogunesime poistega taas ja sõitsime üheskoos ööbima
Sampola koolimajja. Õhtul võrdlesid poisid elamusi, mida atraktsioonid neile terve päeva vältel
olid pakkunud. Lisaks võrreldi auhindu, mida oli
erinevate õnnemängude käigus võidetud. Hitiks
kujunes suur täispuhutav haamer, millega vabal
ajal pidevalt üksteisele lagipähe taoti.
Järgmine päev tõi kaasa ka esimese võistlusmängu. Kohtusime Soome klubiga, mil nimeks
ORJY, kahjuks tuli vastu võtta päris suur kaotus. Eks põhjuseid oli mitmeid, kuid soome poisid olid kasvult suuremad ja jooksid kiiremini.
Meie poiste jalgades kummitas veel äsja lõppenud raske treeninglaager, mille vältel me palli
ei puudutanud.
Samal õhtul toimus turniiri ametlik avamine.
Avamise põhiliseks tõmbenumbriks oli Soome
ja Eesti U-16 rahvuskoondiste mõõduvõtt. Eesti
poisid võitsid selle üpris heitliku mänguga.
Teisel võistluspäeval mängisime oma teise alagrupivastasega, kelleks oli Pyrintö Nets.
Meie poisid näitasid selles mängus juba natukene paremat mängu kui eelmisel päeval. Siiski
tuli vastu võtta kaotus, mis ehk mängupildile ei
vastanud. Kahe kaotusega platseerusime oma
alagrupis kolmandale kohale ja see tähendas, et

Otsime

koduabilist

Jüris Kasemäe tn. asuvasse
2- toalisesse korterisse.
Töö 1 kord nädalas 2- 3 tundi
(korteri koristus ja pesu triikimine).
Tasu kokkuleppel. Info 50 92 192
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9. kohast kõrgemale ei pääse.
Järgmine päev oli kavas kaks mängu. Mõlemad olid pärastlõunal. Saime minna järve ujuma ning leidsime vaatetorni, kust avanes kaunis
vaade kogu linnale ning selle ümber asuvale
järvistule.
Laupäeva esimene mäng toimus Läti meeskonna Kandava vastu. Esimese poolaja mängisime võrdselt, aga teisel poolajal sattus pidurdamatusse hoogu läti pikim poiss, kes lõpuks
tõi oma meeskonna punktidest pooled. Pidime
võtma vastu kaotuse.
Õhtune teine mäng oli Tampere NMKY vastu. Selles mängus olime vastasest üle ning võit
oli ainult vormistamise küsimus. Seega saavutasime esimese välisturniiri võidu 2. augustil
2008. Poisid tegid selle võidu kingituseks treener Mikule, kellel oli samal päeval sünnipäev.
Viimasel päeval mängisime 11. - 12. koha
mängus soome võistkonnaga HokkiBasket.
Poisid näitasid terve mängu nauditavat korvpalli, kuid mängu lõpus ei tabanud enam visked
ja vastane lasti lähedale. Veel hullem oli see, et
viimase sekundi vabavisetega õnnestus vastastel mäng viigistada ja lisaajale viia. Lisaaega
mängiti sel turniiril esimese korvini. Kahjuks
unustati kohe esimesel rünnakul üks vastane
korvi alla üksinda ja tema viskas sealt palli lihtsasti korvi.
Lõpptulemus 12. koht nii tugevas seltskonnas
ei ole paha. Hea õnne korral oleksime võinud
paar kohta kõrgemal lõpetada. Medalite eest
seekord veel võistelda ei olnud reaalne. Turniiri
võitis meie vanuses poiste seas Tao Yuan Elementary School Taiwanist. Need noored olid
võrreldes Põhja-Euroopa poistega selgelt ette
arenenud, kuid peab nende ees mütsi tõstma,
nad valdasid ka korvpalli tehnikat ideaalselt.
KK Rae Koss poisid olid sel aastal ainuke
Eesti võistkond Delfini festivalil. Meie auks
heisati Eesti lipp kõikide mängusaalide juures
terve turniiri vältel.
Poisid ja treenerid said turniirilt väärt kogemusi, mida võtta kaasa järgmisele võistlushooajale ja kaugemalegi tulevikku.
Täname kõiki lapsevanemaid ja toetajaid,
tänu kellele meie suvine projekt „KuremaaTampere“ teoks sai.
Henri Ausmaa
treener
KK Rae Koss

Uuringufirma Faktum & Ariko
pakub tööd

küsitlejatele
turu- ja arvamusuuringute
läbiviimiseks Harjumaal.
CV ja avaldus palume saata aadressile
Maakri 19/21, Tallinn 10145 või
E-postile: kysitlus@faktum-ariko.ee
Täpsem info telefonil 668 4536.
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Jüri Gümnaasiumi suvelaagrid 2008
Juba teist aastat järjest pakkus Jüri Gümnaasium oma õpilastele võimalust osaleda kooli
suvelaagrites. Kuna eelmisel aastal oli huvi
laagri vastu väga suur ning kõigil soovijatel ei
õnnestunud laagris osaleda, siis toimus selle
aasta juunikuus kaks laagrit.
Laste tegevus koolis ja ekskursioonidel oli
sisustatud 9.-13. juunini ning 16.-20. juunini
ning kokku osales laagrites 101 õpilast. Laagri ajakavasse mahtus iga päev kaks söögikorda
ning ujumine Jüri spordihoone ujulas; loovtegevused õpetajate juhendamisel koolimajas;
ekskursioonid Tallinna Botaanikaaeda, Kumu
kunstimuuseumisse, Energiakeskusesse, Tallinna Loomaaaeda ning laagri lõpetamine koos
piknikuga Vembu-Tembumaal.
Laste mõtteid laagrist:
- “Mulle meeldis kõik. Laager oleks võinud
pikem olla.” Johannes Ingmar
- “Üritused olid lahedad ja laager oli üldse
lahe.” Ragnar
- “Mulle meeldis laager väga palju ja ma tulen järgmisel aastal ka.” Raivo
- “Mulle ei meeldinud, et ei olnud pikk laager. Mulle meeldis, et oli vaatamisväärsusi.”
Martin
- “Te tegite toreda laagri. Mulle meeldis see
laager. Loodan, et järgmisel aastal saan ka tulla.” Desiree
- “See laager oli tore. Ei saa öelda, mis halb
oli. Kõik päevad olid toredad. Ja päris kurb on
ära minna. Tuleksin siia alati tagasi.” Kätlin

Lapsed külastasid laagris olles ka Tallinna Loomaaeda.

- “Päris tore oli, kuid päevad oleks võinud
kauem kesta.” Carola
- “Mulle meeldis ja kui järgmisel aastal võetakse 7. klass vastu, tulen ka.” Janeli
- “Ma loodan, et järgmisel aastal tuleb jälle
tore laager.” Lisett
- “Kallis Jüri Gümnaasium. Te tegite väga

hea plaani, et teha suvelaagrit. See oli väga tore
laager. Et ma tulen uuesti.” Anette
Lapsed jäid rahule ning laagriõpetajad ühinevad laste arvamusega.
Liidi Mehide
Jüri Gümnaasiumi klassiõpetaja
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Vallavanema suvine saanisõit Lagedil
Lagedi ratsaspordi- ja kiigeplatsil peeti 20.
juulil Rae Rammumehe 15. võistlus. Kuuno
Kasak lõi akordionile hääled sisse ja marsihelide saatel tõi peakohtunik Aadi Potter võistlejad
platsile. Kohaletulnuid tervitas Rae vallavanem
Raivo Uukkivi. Võistluste ettevalmistamisel
ja läbiviimisel tunnustati kodukandiliikumise
ja ratsaspordi klubi Lagedi Kanged Kargajad.
Muuhulgas küsis vallavanem, miks võistlused

Tarmo Mitt jõutõmmet sooritamas.
Foto: Raivo Kruuk.

kolisid Jürist Lagedile. Ise oma küsimusele
vastates arvas ta põhjuse olevat selles, et kodukandiklubi on nagu käsitöölised, kes teevad
toodangu otsast lõpuni valmis ja müüvad maha,
suuremas kohas nagu Jüri ehk suures ettevõttes
teeb igaüks aga ainult seda, mida tema ametijuhend ette näeb.
Peakohtunik Aadi Potter tutvustas lühidalt
võistluse läbiviimise korda ja palus esimese
võistleja esimest ala sooritama. Võistlejatel tuli
võimeid näidata seitsmel alal, millest viis olid
traditsioonilised: palgi surumine, betoonkohvrite kandmine ning traktorikummi kantimine, raskuste hoidmine väljasirutatud kätel, jõutõmme
ja nelja erineva raskusega kivi tõstmine veoauto
kasti. Lisaks on Lagedile kaks spetsiifilist ala:
ree tõmbamine ja vinna tõmmatud külakiige
hoidmine. Võistlejail tuli sikutada reest veidi
peenemat sõiduriista, saani, 15 meetrit mööda
kruusateed. Saanis istusid vallavanem Raivo

Uukkivi ja Lagedi alevikuvanem Kai Lasn.
Esimese ala järel jagasid esimest-teist kohta
Tarmo Mitt Tartust ja Mario Sild Kohtla-Järvelt.
Teisest alast asus juhtima Tarmo Mitt, kes lõplikus paremusjärjestuses saavutas esimese koha.
Teist kohta hoidis võistluse lõpuni mulluse
võistluse võitja, Rauno Heinla Tartumaalt Kõrvekülast. Kolmandal kohal oli kogu võistluse
jooksul Janek Tobi Tallinnast. Tänavune võitja
Tarmo Mitt on Rae vallas toimunud rammumehevõistlustel võitjaks tulnud ka 1999., 2000. ja
2003. aastal.
Võistlemise ja lõppkokkuvõtete tegemise
vahel andsid lühikese intervjuu Jüris kümme
aastat rammumehe võistluse korraldamist vedanud Siiri ja Aldo Laid, kes rääkisid järgmist.
Üheksakümnendate alguses, kui oli vaja rahvale midagi uut pakkuda, otsustati rammumehe
võistluse kasuks. Peale Laidide olid algatusrühmas Sirje ja Vello Voog. Korraldustoimkonnas
on aktiivselt kaasa löönud Veikko Juusu, Veigo
Gutmann, Indrek Uuemaa, Endel Lepik ja kõigi
korraldajate lähisugulased ning sõbrad. Perepäeva rahastasid algul kohalikud ettevõtted,
hiljem ka Rae vald. Algul võistlesid valla jõumehed, kuid aegapidi jäi neid vähemaks ja kuna
korraldustoimkond oli saanud kogenumaks, siis
hakati kaasama proffe. Jüris korraldati rammumehe võistlust perepäevana, mis kestis ligi
kümme tundi. Elevust ja tuntud nimesid tõi
Jürisse ka koostöös Veigo Gutmanniga korraldatud viimase mehe jooks ümber katlamaja.
Perepäeva esimeses osas olid lastele mõeldud
ettevõtmised, teises osas järgnesid rammumehe
võistlus ja viimase mehe jooks ning päev lõppes
õhtuse peoga. Pärast kümnendat võistlust otsustati korraldamise teatepulk anda Lagedile. Siiri
Laid soovis, et Lagedi toimkond jaksaks võistlust korraldada samuti kümme aastat.
Seni on Lagedi seda korraldanud viis korda.
Sel puhul panime vaatamiseks välja veidi statistikat ja pilte varasematest võistlustest. Esimese
aasta tantsuõhtu koolimaja saalis oleme kandnud üle isadepäevale. Lastele oleme põhivõistluse ajal korraldanud mitmesuguseid jõu-, täpsus- ja osavusmänge, samuti on lapsed saanud
hüpata batuudil.
Tänavuse võistluse autasustamismeeleoluks
mängis Kuuno Kasak akordionil paar lugu ja

Algavad uue hooaja
täiskasvanute seltskonnatantsutunnid.
Oodatud on nii algajad kui edasijõudnud.
Õpime valsse, tangot, foxi, rokki, rumbat jpm lisaks ilus muusika ja mõnus seltskond.
Treeningud toimuvad kolmapäeva õhtuti,
algajatel 18.30 – 19.45 ja edasijõudnutel 19.45 – 21.15.
Esimene kohtumine toimub 1. oktoobril 2008 Rae Kultuurikeskuses.
Kaasa võta tantsupartner, sisejalatsid ja hea tuju!
Info tel: 5566 6038, www.tkroyal.ee

Eve Aunver
tantsuõpetaja

seejärel marsi, mille saatel astusid võistlejad pidulikult platsile. Autasustamise viisid läbi vallavanem Raivo Uukkivi, võistluse peakorraldaja
ja Lagedi kodukandiklubi juhatuse liige Raivo
Kruuk, peakohtunik Aadi Potter ning Lagedi
alevikuvanem Kai Lasn. Vallavanem ulatas
võitjale rändkarika, millele on graveeritud eelmiste võitjate nimed. Tarmo Miti nimi seisab
seal juba kolm korda. Kolm korda on karikal
ka Rae valla mehe Margus Valgma nimi (1994,
1995, 1996). Kaks korda on graveeritud Andrus
Murumetsa (2002, 2004) ja Margus Tammaru
(1997, 1998) nimed. Andrus Murumets on arvestatav tegija nii Euroopa kui ka Ameerika
mainekatel võistlustel. Samas leiab ta alati aega,
et siinsetele korraldajatele oma kogemuste ja
teadmistega abiks olla.
Oleme seadnud eesmärgiks pakkuda kohalikele elanikele ja külalistele spordielamust värskes õhus. Pealtvaatajail tekib ühtekuuluvustunne ja mööda võistlusplatsi liikudes saab ka
ise pisut sporti teha. Ehk sünnib mõnes noores
pealtvaatajas ka suurem sportimisisu selle asemel, et tee äärest suunaviitu virutada või kuulutusi rikkuda ja maha rebida. Üritus toimus n-ö
oma õuel, kuid kahjuks oli võistluse jälgijaid
vähevõitu, mida üldist korraldust tunnustades
ka vallavanem puudusena ära märkis.
Rein Karm
Lagedi kodukandiklubi
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Augustivalgus Rae Eesti Memento Liidu
kultuurikeskuses ajalookonverents
20. augustil kogunes
Vabadusvõitluse Muuseumi algatusel Rae valla kultuurikeskuse saal
rahvast täis, et ühiselt
tähistada Eesti Vabariigi
taasiseseisvumispäeva.
Õhtut juhtisid Johannes
Tõrs ja Merit Meier, õhtu
kava oli ette valmistanud
Kuuno Kasak.

Brey Velbrek.

„Nüüd mälestades seiskem palja päi:
Mis võeti meilt, meenutagem, ja mis meile jäi.
Kõik kaotused ja surma vahesein –
See hoiab püsti meid: meid liidab püha lein,”
luges Vabadusvõitluse Muuseumi juht Johannes Tõrs avasõnadeks
ridu Maria Underi luuletusest „Mälestus ja tõotus”.
Edasi läks esinemisjärg üle noortele hõbekõridele, kes rõõmustasid kodupublikut nii kohalikku kui ka välismaist päritolu ilusate lauludega. Üks põhilisi noori soliste oli Harjumaa noorte lauluvõistluse
võitja Brey Velberk.
Veel esinesid Carmen Lepik, Elsa Tirs, Meriliis Saar, Anette Tammiste, Tarmo Kasak, Roman Kasak, Desiree Himuskin, Grete-Ly Jõgisoo. Kuid laulmisest ei jäänud kõrvale ka kohalikud vanameistrid
ehk ansambel Kuldne Õhtupäike. Nemad lõid meeleolu „Mariana”,
„Lili Marleeni” ja „Minu veetleva leediga”.
Noored tantsijad Eve Aunveri tantsuklubist joonistasid meeleolukaid tantsukaari.
Õhtu lõpetas ühislaul, Raimond Kulli seatud „Kodumaa”. Lapsed
said kommi ja limpsi, kõik kokkutulnud aga hea meeleolu ja toreda
teadmise, et koos korraldatud ettevõtmised on südantsoojendavad ja
ühteliitvad. Eks see ju nii ongi, et koos saame kõigega hakkama. Või
nagu rõhutas iseseisvuse taastamise puhul meie president Toomas
Hendrik Ilves: „Koos oleme tugevad!”
Peeter Böckler

15. augustil korraldas Eesti Memento Liit Eesti Vabadusvõitluse
Muuseumis Lagedil suure ajalookonverentsi „Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis“.
Süüdati mälestustuli ja suure mälestusristi juurde pandi lilled ja
pärjad. Mälestati Eesti Vabariigist välja küüditatud ja represeeritud
inimesi, kes kannatasid agresiivse kommunistliku reziimi ajal.
Avakõne pidas hr Trivimi Velliste. Konverentsi ettekandega esines
hr Enno Penno, kes juhtis peaministri asetäitjana Eesti Vabariigi Valitsust 20. juunist 1990 a. kuni 16. juunini 1992 a.
Kõne pidas ka ajaloolane hr Peep Pillak, kes jutustas hr Otto Tiefi valitsuse õiguskanslerist Richard Övelist. Seejärel võttis sõna pr
Liivi Uuet, kes rääkis eksiilvalitsuse välisministrist August Koernist
ja tema suurest pärandist Riigiarhiivis.
Konverents lõppes
piduliku söömaga ja
päeva lõpuks oli au
allakirjutanul
teha
Memento liikmetele suur ekskursioon
muuseumis.
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse Muusemi
juhataja

Trivimi Velliste
Memento Liidu ajalookonverentsil.

Mootorratturid avaldasid austust vabadusvõitlejatele
Mootorrattaklubi Road Spirit istutas esmaspäeval, 8. septembril tamme Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi tammede alleele.
Eesmärk oli avaldada austust meie esiisadele, kes, relv käes, kaitsesid oma kodumaad. Tamm sümboliseerib tugevust ja
vastupidavust ja seda läbi aastasadade. Traditsiooniliselt algas tamme istutamine Eesti
ja Euroopa Liidu lippude heiskamisega Eesti Vabariigi hümni saatel.
Tamme istutamisel esinesid sõnavõtuga
muuseumi omanik Johannes Tõrs ja Rae
Valla vallavanem hr Raivo Uukkivi.
Alustasime ka uut traditsiooni, võttes
tamme juures vastu kaks uut klubiliiget.
Agur Tammistu
Road Spirit
Spiiker
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Laupäeval, 16. augustil toimus
juba viiendat järjestikust aastat
Rae valla küladepäev
Küladepäev

Aruvalla küla võistkond. Sarviline mees on uus Aruvalla külavanem Ivar Espenberg.

Traditsiooniliselt korraldab küladepäeva eelneval aastal edukaimalt esinenud küla. 2007. aasta küladepäeval Limu külas saavutasid Peetri küla
esindajad enim punkte igal alal, võistulaulmisest teatejooksuni, ja seetõttu
kuulus tänavune küladepäeva korraldamise au just neile.
Peetri küla lõkkeplatsile oli kogunenud vaatamata vihmasele ilmale suur
hulk rahvast. Küladevahelisi jõukatsumisi oli igal alal, köielükkamisest sokiriputamiseni välja. Mõõtu võeti ka pesakasti ehitamises ning kudumises.
Küladepäeval lõid meeleolu Rae vallast pärit tuntud laulja Erich Krieger,
ansambel Prominent ja samuti valla rahvatantsijad.
Korraldustoimkond eesotsas Peetri küla külavanema Ivar Liivamägiga,
jäi küladepäevaga väga rahule. „Tegevust jagus nii noortele kui vanematele
inimestele ja tundus, et kõigil oli väga lõbus,“ nendib Liivamägi. Lisaks
ühendati meeldiv kasulikuga: SA Vaata Maailma abiga pakuti küladepäeval
osalejatele koolitust ID-kaardiga digitaalallkirja andmises.
Lapsed said end batuudil hüpates välja elada ning soovijatel oli võimalus
poniga ratsutada.
Sel aastal esines küladepäeval edukaimalt Kadaka küla, kellele kuulub
järgmise, kuuenda Rae valla küladepäeva korraldamine.
Rae valla küladepäeva korraldamist toetasid Rae vald, Kohaliku omaalgatuse programm, Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts, Puumarket AS, B&S Blaufuchs OÜ, Würth AS, AS Balti Ehitusmasin ja paljud
teised.
Kohtume järgmisel aastal!

Patika küla võistkond Aaviku küla esindajatelt köit käest tirimas.

Valla külad täies hoos
madistasid üheskoos,
Peetri külas külaplatsil
korraldati mitu matši.

Pingutati kõigest väest:
köis võis libiseda käest,
joosti kotis, palliga,
kõik käis suure tralliga.

Kokku külarahvad tulid,
tulid kõik, kes tundsid huvi:
kuidas läheb naabrirahval?
Võistlused on selleks vahvad.

Korraldajad saivad vatti,
hoides kõrgel mõõdulatti,
soojendas meid lõkketuli,
õhtu lihtsalt ilus oli!

Lastele sai rõõmu palju,
vanematel jagus nalju,
tantsuks püünelt muusika,
kaasa löödi lustiga!

Huvi tõusis haripunkti,
teatavaks kui tehti punktid:
võitjaks tuli Kadaka,
nüüd võis minna magama!

Tegevusteks ruumi laialt
söögiks supp ja väikesaiad,
õlut pakkus A. Le Coq
jäätist limpsis maiasmokk.

Lõpetuseks öelda jääb tore päev see külapäev!
Aasta pärast kokku saame,
seniks uusi plaane seame!
Kaia Pilvik
Vaidasoo külavanem

Aja peale
sokiriputamine oli üks
paljudest
vahvatest
võistlusaladest küladepäeval.

Patika küla
võistkond
Aaviku küla
esindajatelt
köit käest
tirimas.
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Treeningud
ESMASPÄEV
14.00 ILUVÕIMLEMINE Treeneriks Heili Parras
16.00 AITADO (judo) Treeneriks Mihkel Pulk
16.30 FORTUNA (ujumine) Treeneriks Vladimir Kunitsõn
17.15 FORTUNA (ujumine) Treeneriks Vladimir Kunitsõn
17.30 AITADO (judo) Treeneriks Krister Parbo
18.30 AITADO (judo) Treeneriks Krister Parbo
19.00 LADY TRIMM Treeneriks Kristi Pedaru
19.00 TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS Treeneriks Teet Daaniel
20.00 AEROOBIKA – BODY FATBURN Treeneriks Kristi Pedaru.
TEISIPÄEV
12.00 VESIAEROOBIKA Treeneriks Maiu Herzmann
15.00 I. SEI UJUMISKOOL Treeneriks Leili Meijel
15.45 I. SEI UJUMISKOOL Treeneriks Leili Meijel
16.30 I. SEI UJUMISKOOL Treeneriks Leili Meijel
17.30 VESIAEROOBIKA Treeneriks Maiu Herzmann
18.00 PILATES Treeneriks Anne Tipner
18.45 VESIAEROOBIKA Treeneriks Maiu Herzmann
KOLMAPÄEV
15.00-18.00 LASTE TERVISESTUUDIO Treeneriteks Margit ja Pille
16.30 FORTUNA (ujumine) Treeneriks Vladimir Kunitsõn
17.15 FORTUNA (ujumine) Treeneriks Vladimir Kunitsõn
18.00 LATINO ALGAJATELE Treeneriks Jane Kensap
19.00 LATINO EDASIJÕUDNUTELE Treeneriks Jane Kensap
19.00 LADY TRIMM Treeneriks Kristi Pedaru
19.00 TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS Treeneriks Teet Daaniel
20.00 AEROOBIKA – BODY TUNE Treeneriks Kristi Pedaru
NELJAPÄEV
12.00 VESIAEROOBIKA Treeneriks Maiu Herzmann
15.00 I. SEI UJUMISKOOL Treeneriks Leili Meijel
15.45 I. SEI UJUMISKOOL Treeneriks Leili Meijel
16.30 I. SEI UJUMISKOOL Treeneriks Leili Meijel
16.00 AITADO (judo) Treeneriks Mihkel Pulk
17.30 AITADO (judo) Treeneriks Krister Parbo
17.30 VESIAEROOBIKA Treeneriks Maiu Herzmann
18.00 PILATES Treeneriks Anne Tipner
18.30 AITADO (judo) Treeneriks Krister Parbo
18.45 VESIAEROOBIKA Treeneriks Maiu Herzmann
REEDE
14.00 ILUVÕIMLEMINE Treeneriks Heili Parras
15.00-18.00 LASTE TERVISESTUUDIO Treeneriteks Margit ja Pille
16.30 FORTUNA (ujumine) Treeneriks …
17.15 FORTUNA (ujumine) Treeneriks …
PÜHAPÄEV
16.00 HATHA JOOGA Treeneriks Tiina Puuste
17.00 LATINO ALGAJATELE Treeneriks Jane Kensap
18.00 LATINO EDASIJÕUDNUTELE Treeneriks Jane Kensap

Motokross “Lagedi 2008”
Võistluste aeg

18. oktoobril 2008. a.

Võistluste koht

Lagedi, Kadaka küla, Otsa talu maadel.

Masinaklassid

50 cm³, Pit Bike, Laste Quad.

Esimene võistluste start antakse kell 12.00.

september 2008

Rae Valla Spordikeskus
SPORDIKLUBI FORTUNA
Alustas treeningutega 1. septembrist.
Treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti 16.30
- 18.30. Lisainformatsiooni saab telefonil 5569 2569.
VESIAEROOBIKA
Selle treeningu austajaid rõõmustasime 2. septembril.
Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kolmel erineval
kellaajal. 2.00 veidi rahulikum treening (alates 16. septembrist), 17.30,
18.45 harilik (tempokas) treeningtund (N – süvavee treening).
LATINO
Latino fänne ootame trenni 3. septembril. Algajate treeningtung algab
kell 18.00. Kõiki „vanu“ ehk siis edasijõudnuid ootab Jane aga kell 19.00.
Tunnid toimuvad nii nagu ikka – kolmapäeviti ja pühapäeviti.
LASTE TERVISESTUUDIO
Alustab taas 3. septembrist. Individuaalsed ujumistunnid toimuvad kolmapäeviti ja reedeti kell 15.00-16.30 ning võimlemistunnid kolmapäeviti ja reedeti 16.00 - 18.00. Info ja registreerimine telefonidel: 507 9260,
5623 9672 .
AEROOBIKA JA LADY TRIMM
Treeningtundidega alustame taas 8. septembril. 19.00 lady trimm ja
20.00 aeroobika treening. Treeningtunnid toimuvad endiselt esmaspäeviti
ja kolmapäeviti.
INDREK SEI UJUMISKOOL
Alustab Jüri Spordihoones oma teist hooaega 9. septembril. Treener
Leili Meijel (II kategooria) ja treener-assistent Brita Westholm. Info ja registreerimine 5559 6663.
PILATES
Kõik huvilised on oodatud 9. septembril kell 18.00. Treeningtunnid jäävad toimuma teisipäeviti ja neljapäeviti.
UUDIS - ILUVÕIMLEMINE
12. septembril kell 14.00 alustab tegevust 1.-3. klassi tütarlaste iluvõimlemine. Treener Heili Parras ja treener-assistent Aveli Vellerind. Info ja
registreerimine 622 4240.
HATHA JOOGA
Treeningutega alustame taas 14. septembril kell 16.00. Treeningtunnid
jäävad toimuma endiselt pühapäeviti.
UUDIS – TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS
Ootame registreeruma kõiki täiskasvanuid, kes veel ei oska ujuda või
soovivad oma oskusi veidike parandada. Gruppi võtame maksimaalselt 12
osalejat. Treeneriks on Teet Daaniel. Kursus hakkab toimuma esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19.00. Kursus koosneb 12 treeningtunnist (a´ 75
min) ja maksab 1080 krooni.
Rae valla Spordikeskus / Jüri Spordihoone /
www.raespordikeskus.ee

Rae valla võistkond võitis
suvespordipäevad
28 - 29. augustil toimusid Kloogaranna noortelaagris vallavalitsuste ja
volikogude suvespordipäevad. Järjekorras viietesitkümnendad. Esimest
korda osutus võitjaks
Rae valla võistkond
koosseisus:
Kristi
Aru, Kai Lasn, Birgit
Parmas, Mare Seppel,
Jens Vendel, Meelis
Kasemaa, Ain Puna ja
Raivo Uukkivi.
Võiduga kaasneb
kohustus korraldada
järgmise aasta suvespordipäevad!
Väsinud, kuid õnnelik kossuvõistkond.
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Miks minna tööle päästjaks?
Põhja-Eesti Päästekeskus
www.pepk.ee

Kui oled noor,
tugev ja julge mees,
tule tööle Põhja- Eesti
Päästekeskusesse
• 5 nädalaga saad mitmekülgse
tasuta kutsetunnistuse, mida läheb
vaja ka tavaelus
• püsiva ja põneva töökoha mõnes
Tallinna või Harjumaa komandos
• kindla sissetuleku
• hea võimaluse omandada kõrgharidus Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis
Kandidaatidelt eeldame:
• keskharidust
• valmisolekut esmaseks väljaõppeks
ja pidevaks enesetäienduseks
• korrektsust ja täpsust tööülesannete täitmisel
• oskust töötada meeskonnas ja
kiiret reageerimist
Ootame Teie CVd:
kas e-posti aadressil
pohja@rescue.ee või
aadressile Raua 2, Tallinn 10124

Aust
a de
se
Sin

Lisainfo telefonil

6 282 100

a gi võ
id ol la

k a nge

lu

la ne.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
3. augustil kustutati järelvalveta lõke Jüris Rebase tänaval.
5. augustil ringteel Jüri väikesel ringil vajus veoauto külili.
7. augustil koristati õlileket Vana-Järveküla teel.
8. augustil toimus Mõigus autoavarii.
10. augustil põles Jüris prügikast.
18. augustil toimus Ravila hooldekodus tulekahju.
19. augustil põles Vana-Aaviku külas Ühistu teel küün.
20. augustil toimus põleng Patika külas.
23. augustil toimus Vaskjala külas autoavarii.

„Aga miks mitte?” võib vastu küsida. Päästealal töötab Eestis kokku
2670 inimest. Erinevad elanikkonna küsitlused näitavad, et inimesed usaldavad riiklikest institutsioonidest enim päästeametit. Ameti taga on aga
just nimelt päästjad, kes oma oskusliku ja operatiivse tegutsemisega on
inimeste usalduse võitnud.
Kui küsida meestelt, kes päästjana töötavad, miks nad selle ameti valisid, toob üks välja, et töö on huvitav, nõuab kiiret reageerimist, pidevat
harjutamist ja enese proovilepanekut. Teine märgib, et meeskond on suurepärane, just selline, kellega koos luurele minna. Kolmandale meeldib,
et palk on kindel ja töögraafik paindlik - 12-tunniste vahetuste kaupa, kus
neljale tööpäevale järgneb neli vaba päeva. Neljas leiab, et asutus pakub
õppimisvõimalusi ja parimatele päästealast karjääri, kindlustades nii eripalgelise töö aastateks: tulekustustus- ja päästetööd, kriisireguleerimine,
päästealane ennetustöö, tuleohutuse järelevalve.
Tehnika ja varustus päästekomandodes on tasemel, tasemel peavad olema ka mehed – hea tervisega, füüsiliselt ja psüühiliselt tugevad: aastate
jooksul on laienenud valdkond, millega päästjad tegelevad. Tulekahjude
kustutamisele ja inimeste päästmisele lisaks aitavad päästjad meedikuid ja
politseinikke, osalevad avariide ja keemiaõnnetuste likvideerimisel, abistavad hätta sattunud linde ja loomi, päästavad kõrgustes ja vees.
Tööle tulnud suunatakse algväljaõppele. Põhja-Eesti päästekeskuse
koolitusbüroo asub Harjumaal Kosel, kus vastsed päästjad omandavad viie
nädala ja 200 õppetunni jooksul päästetöö algtõed nii teoorias kui praktikas. Siinkohal on paslik märkida, et transport Kosele ja tagasi on tasuta
ning õppe ajal makstakse palka.
Alustatakse päästjate riietuse, voolikute, päästeautode ja varustuse tundmaõppimisest, õpitakse kasutama hingamisaparaate, ronima redelil, tegema sõlmi ja andma esmaabi, tehakse selgeks, milline on kustutusmeeskonna tööjaotus, kuidas töötada kõrgustes ja tegutseda liiklusavarii korral,
nähakse reaalset põlengut sisepõlemissimulaatoris. Käiakse läbi kõik see,
mida päästja oma tööst ja kasutatavast varustusest-tehnikast teadma peab.
Kursus lõpeb testist ja praktilisest poolest koosneva eksamiga. Kui algõpe läbitud, on soovi korral võimalik edasi õppida kas sisekaitseakadeemia Väike-Maarja päästekoolis või sisekaitseakadeemia päästekolledžis,
mis annab rakendusliku kõrghariduse.
Põhja-Eesti päästekeskusel on Tallinnas ja Harjumaal kokku 15 päästekomandot. Kui sulle tundub, et võiksid olla üks meie hulgast, siis hetkel
vajatakse töökäsi Rae vallas asuvas Assaku komandos. Assaku päästekomando pealiku Veikko Juusu arvates on päästevaldkond mehiste meeste
mängumaa. „Kes huvi tunneb, tulgu tutvuma. Näitame tehnikat, varustust,
olmetingimusi,” kutsub ta Assaku komandosse potentsiaalseid päästjaid,
aga ka C-kategooria juhilubade omanikke, kel nõrkus võimsa tehnika
vastu, paludes neil tulekust ette teatada enda numbril 53424545. Lisainfot
päästjakutse kohta saab, kui helistada telefonil 6281 100, saata küsimused
e-posti aadressile pohja@rescue.ee või minna tööpäeviti ise kohale PõhjaEesti päästekeskuse personali- ja asjaajamisbüroosse Tallinnas Raua tn 2.
Sirje Piirsoo
Põhja-Eesti Päästekeskus

POLITSEITEATED
2. augustil varastati Rae vallas Lagedi alevikus Kooli tänaval prügikast. Kahju on 2500 krooni.
5. augustil varastati Rae vallas Vaida alevikus teetöömasinate kütusepaakidest kütust. Kahju on selgitamisel.
6. augustil varastati Rae vallas Tartu maanteel bensiinijaamast jaama töötaja rahakott koos pangakaartide ja dokumentidega. Hiljem
selgus, et pangakaardiga oli välja võetud sularaha 21 500 krooni.
10. augustil varastati Rae vallas Jüri alevikus sõiduauto. Kahju on
187 000 krooni.
13. augustil varastati Jüri alevikus Ehituse tänaval autoparklas valvekaamera. Kahju on 200 krooni.
17. augustil varastati Rae vallas Patika külas ehitusjärgus majast
pikendusjuhe.
22. - 23. augustil varastati Rae vallas Lagedil posti tänaval kõrvalhoonest motoroller. Kahju on 16 000 krooni.
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Eestlaste ohutuskultuur on kahetsusväärselt madal
Põhja-Eesti
päästekeskuse
peadirektori
asetäitja Alo
Tammsalu.

Tuleõnnestustes hukkunute arvu poolest
100 000 elaniku kohta on Eesti Euroopa Liidu
liikmesriikide hulgas esikohal. Samas on meil,
võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega, enim
kutselisi päästjaid ühe inimese kohta.
Kas meie päästja on teistest viletsam või
peaks hukkunute arvu vähendamiseks olema
veel kordi rohkem päästjaid? Või on probleem
siiski milleski muus kui päästjate arvus ja nende
kvalifikatsioonis?
Vaagides Eestis toimuvate õnnetuste kõige
sagedasemaid põhjuseid, võib nentida, et eestlaste ohutuskultuur on võrreldes ülejäänud eurooplastega kahetsusväärselt madal. Päästjatena
näeme, et ääretult ebamõistlik, ennasthävitav
ja hoolimatu käitumine on enamike õnnetuste
põhjus. On see tingitud vastutustunde puudumisest, hoolimatusest, teadmatusest või hoopiski
rahvuslikust eripärast?
Eestlastel on omapärane vanasõna: õnnetus
ei hüüa tulles. Selles juba näib sisalduvat üldrahvalik mõtteline eeldus, et õnnetusega võidelda polegi võimalik – see tuleb niikuinii salaja
ja ette hoiatamata. Reaalsus on aga teistsugune.
Sellest räägivad suitsukonist süttinud voodid,
hoolimatult ehitatud ja hooldamata küttekolded,
katkised elektrijuhtmed majapidamistes, valesti
tehtud lõkked ning samuti hulljulged kiiruseületajad ja roolijoodikud. Õnnetus hüüab, ta lausa
kisendab tulles – tuleb tahta vaid kuulata ja tähele panna.
Igaühe enda vastutus
Ometi ei ole kõikide õnnetuste põhjused kinni üksnes ohtude tundmises, vaid suuresti selles, kuidas neisse suhtutakse, kui tõenäoliseks
nende juhtumist peetakse ja kas nende vältimiseks midagi tehakse. Viimaste uuringuandmete
kohaselt on vaid 38% eestimaalaste majapidamistest varustatud suitsuanduritega. Andurite
mitteomamise põhjus on jätkuvalt just ohu mittetajumine – umbes 40% vastajatest oli veendunud, et suitsuanduri vajadus puudub, kuna tema
kodus ei ole ohtu.
Paraku on ka selliseid traagiliselt lõppenud
tuleõnnetusi, kus pärast kustutustöid avastatakse
hukkunud isiku kapist või sahtlist veel pakendis
olev või patareideta suitsuandur. Suur osa häirekeskusele tehtud eluhoonete tulekahjude teadetest sisaldab informatsiooni, et teatamise hetkel
põleb korter või hoone juba lahtise leegiga. Üle
90% tuleõnnetuste tagajärjel hukkunutest on
surnud juba enne pääste kohale jõudmist. See
annab tunnistust tulekahjude hilisest avastamisest. Tuli on nendel juhtudel juba tulekahjust
teatamise hetkel surmava töö teinud!
Ometi annaks paigaldatud suitsuandur kont-

rollimatust põlengust valju heliga märku juba
selle algfaasis ja ärataks ka pahaaimamatu
magaja ajal, mil ta suudaks end veel päästa või
leegid esmaste tulekustutusvahenditega isegi
kustutada. Kuigi suitsuandur on lihtsaim ja odavaim elupäästja, loodab endiselt suur hulk inimesi, et nemad tuleõnnetusega kokku ei puutu
või päästab neid hullemast ehk riik.

likus seisukorras ja põlengule eelnenu justkui
peatükk õnnetuste tekkimise käsiraamatust.
Reaalsuse defineerimine
Reaalsuse defineerimise ja teadmistelõhe vähendamisega ei pea tegelema üksnes meedia,
vaid ka riigiasutused ja kohalikud omavalitsused, kes elanikkonnale teenuseid pakuvad. Avalikkusel pole mitte ainult õigus, vaid ka praktiline vajadus täpselt aru saada, millist abi, kui
kiiresti ja millises mahus ta riigilt saab oodata.
Just see teadmine aitab inimesel elus paremini
toime tulla, võimaldades õnnetusi ennetada,
maandada täiendavaid riske ja vähendada seejuures nn õpitud abituse sündroomi.
Operatiivteenistuse poole pöördumise põhjus on enamasti see, et inimene ise ei tule oma
oskuste, jõu või vahenditega olukorra lahendamisel toime. Seega peaksid algama riigi
kohustused inimest abistada sealt, kus lõpeb
elanikkonna teadlikkus, vastustus ja suutlikkus
ennast õnnetuste eest kaitsta. Lühidalt tähendab
see, et riik peab suutma kavandada, korraldada
ja rahastada elulise tähtsusega abiteenistusi sel
määral, mis on optimaalne elanike arvust ja piirkondlikest riskidest lähtuvalt. Kust jookseb aga
piir optimaalse ja ebapiisava abiteenuse vahel,
on selgelt ühiskondlikku diskussiooni väärt küsimus. Arvestada tuleks ka sellega, et riigihalduse
mudel Eestis toetab pigem nn õhukese riigi poliitikat ning jahtuv majanduskeskkond võib tuua
kärpeid ka siseturvalisuse eelarvesse ja seeläbi
vähendada ka päästeteenuse kättesaadavust.
Üks keerulisemaid küsimusi on see, kuidas
kaitsta inimest tema enda hoolimatu tegevuse
tagajärgede eest ja kuidas selgitada, et eelkõige
saab ta ise palju teha elu ja vara säilitamiseks.
Sellega haakub ka küsimus inimeste oskusest
ja suutlikkusest vastutada, sest eelmine, ülenormeeritud riigikord vähendas seda võimet
oluliselt. Koguni nii, et taasiseseisvunud demokraatliku riigi iseotsustamise tingimustes ei
taipa paljud ikka veel, et riik ei ela enam nende
eest elu ära, vaid seda tuleb ise teha – ja võimalikult vastutustundlikult nii ühiskonna kui oma
lähedaste ees.
Alo Tammsalu
Põhja-Eesti päästekeskuse peadirektori
asetäitja

Riigi kohustus
Organiseeritud pääste on läbi ajaloo olnud
ühiskonna kokkulepe toetada ja aidata oma ligimest, kes ei suuda kas loodusnähtustest või inimese enda teadmatuse, lohakuse või pahatahtlikkuse tõttu põhjustatud õnnetusega iseseisvalt
hakkama saada. Eestis on sadakond riiklikku
ja pea sama palju vabatahtlikkusele tuginevat päästekomandot. Ometi hukkub meil aga
tuleõnnetuses keskmiselt 130 inimest aastas.
Ükskõik kui palju on meil päästekomandosid,
jäävad nad ikkagi ju üksnes tagajärgi leevendavateks või kõige hullemat ärahoidvateks struktuurideks, kes sekkuvad sündmuste ahelasse
alati pärast õnnetuse toimumist ehk ajal, mil
kahju on juba sündinud. Päästekomandode arvu
suurendamine parandab küll abi kiiremat sündmuskohale jõudmist ja tulekahju kiiremat likvideerimist, kuid ei vähendaks õnnetuste arvu.
Ehkki riik on mitmetel juhtudel muutnud endale õigusaktidega kohustuseks inimeste turvalisusega seonduva, ei pruugi selline mehhaaniliselt
tekitatud ohutus olla siiski toimiv ja jätkusuutlik. Oma panust olukorra paranemisse ei anna
tihtilugu ka meedia, mis üsna üleekspluateeritud
„valvekoera“ positsioonil aina süüdlasi otsib,
suutmata näha, et ohvrid ise sageli samaaegselt
ka süüdlase rollis on. Sellise „kreenis“ käsitluse
tulemusena kasvab ühiskonna sotsiaalne abitus
ja vastutusvõimetus veelgi ning süveneb mugav
minust-ei-sõltu-mitte-miski maailmapilt, mille
kohaselt kõik, mis juhtub, on paratamatu ja inimesest sõltumatu. Pealekauba peetakse süüdlaseks veel hilist ja mittepiisavat abi.
Hea näide on hiljuti juhtunu Järvamaal
Imavere vallas, kus päästjate puuduse tõttu oli
sunnitud väljasõidud lõpetama Imavere päästekomando. Nii kohalik omavalitsus, ettevõtted
kui ka meedia süüdistasid päästeteenistust kohe
paikkonna turvalisuse vähendamises, justkui
päästeteenistuse kohalolu muudaks õnnetuste
toimumise tõenäosuse olematuks.
Augusti
algul
puhkes
Imavere
valla sotsiaalmajas
traagiline tulekahju,
mis nõudis kolme
inimese elu. Kohe
hakati
õnnetuse
tagajärgi
siduma
selle põhjuste asemel hoopis päästekomando tegevuse
lõppemisega, nagu
see olekski olnud
õnnetuse
põhjus.
Tegelikkuses oli aga
sotsiaalmaja tuleoht- Päästjad kustutamas Harku vallas Hummuli külas põlema süttinud
rehve.
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Valveseadmed sinu koju või kontorisse - www.jbt.ee
LIHTNE VIDEOVALVE KOMPLEKT KODUKASUTAJALE JA VÄIKEFIRMALE
Antud lahenduse südameks kõvakettaga digitaalne videosalvesti, millel on 4 video- ja 1
audiosisend ning võrguliides, mis võimaldab kaameraid üle interneti jälgida. Digisalvesti on
sobilik enamiku lihtsate valveülesannete täitmiseks ning et tal puudub lärmakas
jahutusventilaator, sobib seetõttu kodus ka vaiksetesse ruumidesse.

LIHTNE VIDEOVALVELAHENDUS
üle interneti vaatamiseks

Välikaamera IR915
infrapuna ledidega

Digisalvesti 4-kanalit
üle interneti juhitav

Kõvaketas
250/320/500/750 GB

Sisekaamera MV324
kuppel, lainurk

Tsentraalne toiteplokk
või eraldi toited 12V

Tehnika hind tuppa: al. 8500.- kr
Tehnika hind õue: al. 11500.- kr
Tehnikale järelmaks alates 885.- kr/kuus
Paigaldus vastavalt objekti keerukusele

Digitaalse videosalvesti tehnilised andmed:

- MPEG4/MJPEG salvestustehnoloogia
- Salvestuskiirus: 720×576 - 25 k/s CIF: 352×288 - 100 k/s
- Multiplex: võimaldab reaalajas jälgimist , salvestamist , taasesitamist ,arhiveerimist
ja läbi võrgu kasutamist üheaegselt
- Pikk salvestusaeg: näiteks 500GB kõvakettale saab salvestada rohkem kui
170päeva (4kanal i t , CIF Best Quality, 60k/s)
- Arhiveerimine: läbi arvutivõrgu salvestamine ja arhiveerimine
- Kaugelt jälgimine: võimaldab kaugelt jälgida kasutades IE veebilehitsejat või l i
tsenseeritud tarkvara AP.
- Võimaldab läbi võrgu jälgida samaaegselt kuni 5 kasutajal .
- Intelligentne liikumise avastamine: laiendatud seadistamise võimalustega
liikumisdetektor, ajaliselt määratav liikumisdetektoriga salvestamine (4 erinevat
reguleeritavat parameetrit liikumisdetektori tundlikkuse määramiseks)
- Mugav otsimisfunktsioon
- Toetab eelhäire (pre-alarm) salvestamist (8MB)
- Peidetud salvestamine
- Heli salvestamine
- Toetab TCP/ IP, PPPoE, DHCP ja DDNS arvutivõrgu protokolle

Jüri Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

UPS alates 400VA

1/3" värviline kuppel-videokaamera FUHO MV/VP-324 (sisse):
- Värviline maatriks 1/3"
- Eraldusvõime on 420 TVL (horisontaalne)
- Minimaalne vajalik valgustus 0,01 Lux
- DSP signaali töötlemisalgoritm
- 3,6 mm fikseeritud objektiiv
- Kolmes suunas reguleeritav suunamismehhanism
- Toide 12V alalisvool

1/3" värviline videokaamera FUHO IR-915A IR-ledidega (välja):

- Kõrge pildi kvaliteet on tänu DSP skeemile
- Eraldusvõime on 420 TVL (horisontaalne)
- 18 sisseehitatud infrapuna dioodi võimaldavad teostada videojälgimist ka pimedas
- Minimaalne vajalik valgustus on 0 Lux
- Sisseehitatud objektiiv 3 või 6 mm fikseeritud diafragmaga ei vaja lisahäälestust
- Kaamera kest on metallist, sobib välistingimustesse
- Toide 12V alalisvool
- Komplekti kuuluvad: kinnitus ja päikesevari

Jüri Bürooteenindus OÜ kauplus
Jüri Kaubanduskeskuses
Aruküla tee 29, 75301 Jüri

Avatud: E-R: 9-17
Tel: 62 16 112 & 52 55 363
E-post: pood@jbt.ee
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OÜ VISARI METALLITÖÖD
Metalluksed, klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid
Metallaiad, -väravad
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid
Sepatööd
Tel/fax: 670 6917
GSM: 501 4504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee

• Elektritööd
• Projekteerimine
Tel. 611 6056, 5669 7110
http://www.fenceproject.ee

Pakume soodsa hinnaga
raamatupidamisteenust
väikefirmadele.
Huvi korral võta meiega ühenust:
aazio@aazio.ee
või telefonil 5347 7347.

LÕHUTUD
KÜTTEPUUDE
MÜÜK

(lepp, hinnas sisaldub km ja
transport Rae vallas)
Kuivad (40 cm) 600 kr/rm
Toored (40cm) 530 kr/rm
Toored (50 cm) 530 kr/rm
Tel. 511 7841
info@maurusehitus.ee
www.maurusehitus.ee

• SISEVIIMISTLUS JA REMONT
(köögid, vannitoad, korterid,
kontorid jne.);
• KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE
(kaminad, ahjud, pliidid jne.);
• VÄIKEEHITUS
• FASSAADIDE ning VUNDAMENTIDE
SOOJUSTAMINE;
• KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.
Aatemees OÜ
(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)
Tel. 501 1573, aatemees@hot.ee.

september 2008

A ja O Haljastus OÜ
pakub haljastusteenust:
murud, puud, hekid, aiad,
terassid, kivipaigaldus.
5694 1701; 5694 1670
www.ahaljastus.ee
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KÕIGE LAIEM
PUIDUVALIK EESTIS
SUUR VALIK
EHITUSMATERJALE
PUUMARKETI KAUPLUS NÜÜD KA JÜRI TEHNOPARGIS Sinikivi tee 6, Lehmja küla, tel 664 6931

Puumarket Tallinnas: Männiku tee 123, Forelli 10a;
Tartus: Ringtee 37c; Pärnus: Lina 24; Rakveres: Rägavere tee 44
www.puumarket.ee

MULD
Müüa sõelutud mulda, täitepinnast, liiva ja killustikku.
Transpordivõimalus.
Tel: 509 6546
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KÄIME

Rimi Keskköök kutsub tööle:

kokkasid

Peamised tööülesanded:

z Kulinaariatoodete valmistamine
vastavalt tellimustele ja
retseptuurile
z Vamistoodangu märgistamine
vastavate etikettidega
z Valmistoodangu kvaliteedi
tagamine
z Töökeskkonna ja toiduohutuse
tagamine - hügieen, enesekontroll ja tööohutus

september 2008

TERVISEKS

Kandidaadilt eeldame:

z Erialast haridust
z Eelnevat töökogemust
antud valdkonnas
z Positiivsust, kohusetundlikkust
ja korrektsust
z Iseseisva töö tegemise oskust
z Vahetustega- ja öötöö
sobivust

Omalt poolt pakume:

z Väärtuslikku töökogemust
heas meeskonnas
z Põhipalka+tulemustasu
z Erialaseid täiendkoolitusi
ja karjäärivõimalust

Küsi lisa telefonil
6 056 306 või 6 817 698.
Kandideerimiseks palume
täita tööankeet
meie kodulehel
www.rimi.ee

21. SEPTEMBRIL 2008

JÜRI SPORDIHOONES
10.00 tervisepäeva avamine
10.15 loeng tervislikust toitumisest
10.35 kepikõndi tutvustav loeng
10.55 loeng stretcing'u
vajalikkusest
Eritellimus
mööbel
11.15 näidis-stretching
Köögid, garderoobid, esiku- ja
11.25 huviliste jaotamine gruppidesse
vannitoa mööbel, büroomööbel
11.35 läheb rajale I grupp
Küsi infot: 56 610 792
12.10 – 13.00 lõpetamine

56 290 229; Tel: 633 3215
Faks: 633
3275
KOHAPEAL KÄIMISKEPPIDE LAENUTAMISE
VÕIMALUS
info@uukren.ee
Võimalik mõõta ka vererõhku, pulssi ning rasvaprotsenti.
www.uukren.ee
PALUN KÕIGIL OMA KÄIMISKEPID KAASA VÕTTA

Üritust toetab Harju Maavalitsus ja Rae vald

Aiad Korda OÜ koostab
haljastuse
aiaprojekte ja eskiise.

- Mängurühm
- Beebide ja väikelaste
muusikaring
- Beebide võimlemine
- Lapsehoiuteenus
- Mängutuba koos
vanematega
- Laste sünnipäevad
Asume Aruküla tee 8, Jüri
Kontakt 506 3366,
www.manguklubi.ee

Pakume:
• haljasalade rajamist
• leht- ja okaspuuhekkide
kujundamist, pügamist.
Tel. 508 9294
või mart@aiadkorda.ee

Üldehitus- ja remontööd
korteritele ja eramutele
elektri- ja santehnilised tööd
Küsi infot: 56 630 915
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

Piirdeaedade, väravate,
terrasside, lehtlate
ehitus ja müük.
Tel. 509 6158 www.kraugon.ee
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Müüa kvaliteetsed ridamajaboksid
privaatse asukohaga Jüri aleviku servas

- üp 158 m
- kivimaja
- garaaþ
- ioonküte

2

Septembrikuu
sünnipäevalapsed
HELENE TEDER		
LOVISE PILVIK			
LAINE ALLIKMÄE		
SALME LAIKMERAND		
LEOPOLD SAARVA		
MERIEM ATKEEVA		
ERVIN HERMASTE		
FELIKS-ELDOR AUSLA
AINO RÄNNE			
EVI OJAMETS			
TAALI TOOM			
OTTO ROSENSTRAUCH
ELFRIEDE PIILBERG		
MARGITA SAGOR		
SALME TIIS			
ELSA KIBAN			
LAINE NAPP			
KALJO PAE			
JOHAN HIMMELREICH
LEMBIT UIBOPUU		
HANS KULDKEPP		
AIME KIRT			
TIINA TIIVEL			
ILDA GRITSAI			
TAIMI SOOSAAR		
HILLAR SEMRE		
AIVE BURMEISTER		
MEEDI AUA			
EHTI-AILI MEIJEL		
TÕNU VALL			
RISTO ANTERO TUKIAINEN
VILLU VARES			

92
90
88
87
86
83
83
83
83
82
82
82
81
81
81
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65

Angela Virak
56 640 991

KUULUTUSED
Müüa hariliku sireli kultuursortide istikud.
Õite mitmekesine värvus.
Telefon 676 6267.
Abistan perekonda kodu korrashoiul.
Tel. 5837 9774.
Müüa garaažiboks Jüris, Rebase tänaval.
Info telefonil 511 2335.
San-tehnilised tööd. Tel 5828 2483.
Raamatupidamisteenus meilt, OÜ Abakus Raamatupidamine.
Uuri lisaks: WWW.abakusrmp.ee,
info@abakusrmp.ee, tel 508 3321.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Telefon 502 9075.
Pottsepatööd, ahjud, piidid, kaminad,
korstnad, konsultatsioonid. Hinnad kokkuleppel. 5663 3062 crabbar@gmail.com

Rae Vallavalitsuses augustikuus registreeritud
surmad:

Helga Piliste
Avo Kütt
Peeter Pukk
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Trükikoda:
Toimetaja:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri
Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25. kuupäevaks.
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KUULUTUSED

- arvutite ja lisade müük
- arvutite hooldus ja kojukutsed
- bürootehnika müük ja hooldus
- tindid, lindid, toonerid
- toonerikassettide täitmine
- kontoritarbed ja koolikaubad

Tel: 6012120 / 5255363

Jüri Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

Jüri Bürooteenindus OÜ kauplus
Aruküla tee 29, 75301 Jüri
Avatud: E-R 9-19
Tel: 62 16 112 , E-post: pood@jbt.ee
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